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دام أدو تخ ات GISات اس ان ول على بی ة التي تغ RICCARللحص اخی الیالمن      ة طي الفترة الح

 والمتوقعة للمستقبل

 مقدمة  .1
یھدف ھذا الدلیل التدریبي إلى تعریف المستخدمین بكیفیة تنزیل واستخدام البیانات المناخیة الناتجة عن 

وقابلیة تأثر القطاعات االجتماعیة موارد المائیة ات المناخیة على اللتقییم أثر التغیر RICCARمبادرة 

ادیة في تخداال واالقتص یتم التركیز على اس لمعلومات الجغرافیة للتعامل مع م نظم امنطقة العربیة، وس

  البیانات المناخیة، كما تجدر اإلشارة إلى إمكانیة استخدام ھذه البیانات على منصات مختلفة. 

 ریكارغیر المناخي الناتجة عن یانات التملخص عن ب .2
ح في  RICCAR تمثل بیانات التغیر المناخي أحد أھم مخرجات وھي تغطي النطاق العربي الموض

التقریر العربي ) ، كما تجدر اإلشارة إلى أنھا موضحة بشكل تفصیلي في التقریر الرئیسي (1لشكل (ا

 ) .حول تقییم تغیر المناخ

 
  لعربيالنطاق ا) 1الشكل (

 



2 
 

 لى ثالث فترات: والظواھر المناخیة المتطرفة ع التساقطاتالحرارة و كما تتضمن بیانات معدالت

x  الفترة المرجعیة 
x  قرنصف التفترة من 
x فترة نھایة القرن 

 . RCP8.5وسیناریو االنبعاثات المرتفعة   RCP 4.5من أجل كل من سیناریو االنبعاثات المتوسطة 

 RCMمن نموذج المناخ اإلقلیمي  االنحیاز حةانات المصحھذه البیانات فھو البیوأما المصدر الرئیسي ل

 ) . CORDEX( لنموذج المناخي اإلقلیميس اقیااإلقلیمیة المنسقة لتقلیص  لتجربةسة من اوالمقتب

(الجدول  2100 – 1951للفترة  )ُمسقطة ال(الیومیة المتوقعة  التساقطاتكما تتضمن بیانات الحرارة و

نویة لنفس الفترة (الجدولین الفص متطرفةالظواھر المناخیة الكذلك بیانات ) و1  )، وفق3و  2لیة والس

.  ESM2M-EARTH, and GFDL-CM5, EC-CNRM(1( مدروسةخ عالمیة الشروط المحیطیة لثالثة نماذج منا

 وھي متوفرة لمختلف السیناریوھات وبدقات مكانیة مختلفة.

خص الولوج إل ابكة، ك تى ھذه البیاناكما یمكن ألي ش ححة ما یمكن تنزیلھاعبر الش یغة المص  بالص

ة  Bias-Corrected االنحیاز  Regional Knowledge Hub المركز اإلقلیمي للمعرفةمن منص

data portal باإلضافة إلى مخرجات  االنحیاز ، أما بیانات النموذج المناخي اإلقلیمي الغیر مصححة

الموجودة على  CORDEXھا من بیانات ة األخرى فیمكن الحصول علیناخیالم تمناخیة خاصة بالنطاقا

 . ESGFموقع 

یال على موقع معلو تتوفر ول إلى ھذه  CORDEXوموقع  ESGFمات أكثر تفص عن طریقة الوص

 البیانات.

تفادة من ھذه البیانا تخدمین االس ات واألبحاثللد تكما یمكن للمس ، مع العلم ان البیانات متوفرة راس

 .Bias corrected االنحیاز ، والثانیة بیانات مصححةRaw dataیغتین: األولى بیانات أصلیة بص

                                                           
ف 1 یل من تقریر (ت بالتفص ھا  ماذج یمكن االطالع علی یل الن ق –اص مذجة تطبی یة والن ناخیة اإلقلیم مذجة الم ات الن

 المنطقة العربیة_)   يلھیدرولوجیة اإلقلیمیة فا
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 وحرارة تساقطاتلمناخیة من ) مخرجات النمذجة اإلقلیمیة ا1الجدول (
البارامترات 

 الرمز المناخیة
سیناریو 

 تاالنبعاثا
 الغازیة

العالمي  المناخنماذج 
(GCM) ةالدقة المكانی الفترة الزمنیة  

 Pr RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km تساقطات
 Pr RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km تساقطات
 Pr RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km تساقطات
 Pr RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km تساقطات
 Pr RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 25 x 25 km تساقطات

تتساقطا  Pr RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 25 x 25 km 
 Pr RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km تساقطات
 Pr RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km تساقطات
 Pr RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km تساقطات
 Tas RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km حرارة
 Tas RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km حرارة
 Tas RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km حرارة
 Tas RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km حرارة
 Tas RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 25 x 25 km حرارة
 Tas RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 25 x 25 km حرارة
 Tas RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km حرارة
 Tas RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km حرارة
 Tas RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km حرارة

ارة عظمىرح  tasmax RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
 tasmax RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km حرارة عظمى
 tasmax RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km حرارة عظمى
 tasmax RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km حرارة عظمى
 tasmax RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 25 x 25 km حرارة عظمى
 tasmax RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 25 x 25 km حرارة عظمى
 tasmax RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km حرارة عظمى
 tasmax RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km حرارة عظمى
 tasmax RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km حرارة عظمى

صغرىرة حرا  tasmin RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
 tasmin RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km حرارة صغرى
 tasmin RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km حرارة صغرى
 tasmin RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km حرارة صغرى
 tasmin RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 25 x 25 km حرارة صغرى
 tasmin RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 25 x 25 km حرارة صغرى
 tasmin RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km حرارة صغرى
 tasmin RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km حرارة صغرى
 tasmin RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km حرارة صغرى
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 المتطرفة للحرارة  ظواھر المناخیةاإلقلیمیة من ال) مخرجات النمذجة المناخیة 2جدول (لا
Index Long name Climate 

scenario Driving GCM Data period Spatial resolution 

SU Number of summer days RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
SU Number of summer days RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SU Number of summer days RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
SU Number of summer days RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
SU Number of summer days RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SU Number of summer days RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
SU35 Number of hot days RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SU35 Number of hot days RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
SU35 Number of hot days RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SU35 Number of hot days RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
SU35 Number of hot days RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
SU35 Number of hot days RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SU35 Number of hot days RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
SU40 Number of very hot days RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SU40 Number of very hot days RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
SU40 Number of very hot days RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SU40 Number of very hot days RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
SU40 Number of very hot days RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
SU40 Number of very hot days RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SU40 Number of very hot days RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
TR Number of tropical nights RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
TR Number of tropical nights RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
TR Number of tropical nights RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
TR Number of tropical nights RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
TR Number of tropical nights RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
TR Number of tropical nights RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
TR Number of tropical nights RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
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  تساقطاتالمتطرفة لل ظواھر المناخیةمناخیة اإلقلیمیة من ال) مخرجات النمذجة ال3الجدول (
Index Long name Climate 

scenario Driving GCM Data period Spatial 
resolution 

CDD Maximum length of dry spell RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
CDD Maximum length of dry spell RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
CDD Maximum length of dry spell RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
CDD Maximum length of dry spell RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
CDD Maximum length of dry spell RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
CDD Maximum length of dry spell RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
CDD Maximum length of dry spell RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
CWD Maximum length of wet spell RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
CWD Maximum length of wet spell RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
CWD Maximum length of wet spell RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
CWD Maximum length of wet spell RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
CWD Maximum length of wet spell RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
CWD Maximum length of wet spell RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
CWD Maximum length of wet spell RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
R10 Count of 10 mm precipitation days RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
R10 Count of 10 mm precipitation days RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
R10 Count of 10 mm precipitation days RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
R10 Count of 10 mm precipitation days RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
R10 Count of 10 mm precipitation days RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
R10 Count of 10 mm precipitation days RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
R10 Count of 10 mm precipitation days RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
R20 Count of 20 mm precipitation days RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
R20 Count of 20 mm precipitation days RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
R20 Count of 20 mm precipitation days RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
R20 Count of 20 mm precipitation days RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
R20 Count of 20 mm precipitation days RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
R20 Count of 20 mm precipitation days RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
R20 Count of 20 mm precipitation days RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
SDII Simple precipitation intensity index RCP2.6 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SDII Simple precipitation intensity index RCP4.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
SDII Simple precipitation intensity index RCP4.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SDII Simple precipitation intensity index RCP4.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
SDII Simple precipitation intensity index RCP8.5 CNRM-CM5 1951-2100 50 x 50 km 
SDII Simple precipitation intensity index RCP8.5 EC-EARTH 1951-2100 50 x 50 km 
SDII Simple precipitation intensity index RCP8.5 GFDL-ESM2M 1951-2100 50 x 50 km 
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 Arcmapفي برنامج ) Multi Dimension Tool(األداة المتعددة األبعاد  .3
 

 NetCDFمقدمة إلى صیغة 1.3
یغة RICCARكما ھو الحال مع معظم البیانات المناخیة فإن مخرجات من البیانات المناخیة متوفرة بص

NetCDF   بة لحفظ قواعد البیانات المتعددة المتحوالت حیث یتم تم ثیل كل متحول والتي تعتبر مناس

و  Xباإلضافة إلى اإلحداثیین یوجد ثالثة متحوالت ھي الزمن RICCARببعد معین، كما في حالة بیانات

Y  كل ارة )2(الش أخرى مثل  واجھاتیمكن التعامل معھا من  NetCDF لفاتأن مإلى . والبد من اإلش

MATLAB  وPYTHON ة ة البرمج نتطرقRولغ دریبي س ل الت دلی ذا ال ةإلى  . ولكن في ھ  واجھ

ArcMap GIS  .فقط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NetCDF) المصفوفة البعدیة لملفات 2الشكل (
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 : RICCARالتي تحوي مخرجات  NetCDFأسماء الملفات بصیغة  شرح

 المناخیة بالشكل التالي : RICCARبیاناتالتي تمثل  NetCDF طى ملفاتعت 

pr_MNA-44_CNRM-CERFACS-CNRM-
CM5_historicalandrcp45_r1i1p1_SMHI-RCA4_v1-bc-dbs-
wfdei_day_19510101-21001231_2046_2046.nc 

 حیث :

x Pr :تساقطات(ال المناخي متحولال( 

x MNA-44 النطاق المناخي :CORDEX یة (نطاق قة الوالد العربي والدقة  MENAمكان

 درجة) 0.44المكانیة 

x CNRM-CERFACS-CNRM-CM5  العالمي  المناخ: نموذجGCM 

x historicalandrcp45  4.5: سیناریو االنبعاثات الغازیة (السیناریو( 

x r1i1p1طریقة حساب المتوسط التجریبي : 

x SMHI-RCA4النموذج المناخي اإلقلیمي : 

x v1-bc-dbs-wfdei :مدةطریقة التصحیح المعت 

x day (بیانات یومیة) الدقة الزمنیة : 

x 19510101-21001231 د ا المجل ة التي یغطیھ ات ا : الفترة الزمنی ذي یحوي ملف ل

NetCDF 

x 2046_2046  سنة ملف ال :NetCDF  2046بالتحدید (عام( 

(عدد  أیام السنة شریحة تمثل كل یوم من 365یحتوي  NetCDFكما تجدر اإلشارة إلى أن كل ملف 

 شریحة). 366شرائح السنة الكبیسة 

: من  DJFوفصلیة ( أ یةسنو NetCDFالمتطرفة، تتوفر ملفات  ظواھر المناخیةبالنسبة لمؤشرات ال
ھر  ھر December  ،January ، February – MAMأجل أش  ،March : من أجل أش

April، May- JJAھر  : من أجل ھر June , ،July ،August – SONأش : من أجل أش
September ،October , ،November حیث كل ملف ،  (NetCDF  ریحة  150یحتوي ش

نة ( 150تمثل فترة   رات  . )2100-1951س ة بمؤش میة الملفات الخاص  الظواھر المناخیةأما تس
 المتطرفة فتكون على الشكل التالي (على سبیل المثال) :
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su35_MNA-44_ICHEC-EC-EARTH_rcp45_r12i1p1_SMHI-RCA4-
DBS43-WFDEI-1980-2009_v1_day_1951-2100_SON.nc 

 حیث :

x su35 :درجة مئویة) 35جة حرارتھا درالمناخي (عدد أیام السنة التي تتجاوز  متحول 

x MNA-44 النطاق المناخي :CORDEX  یة (نطاق العربي والدقة  MENAوالدقة المكان

 درجة) 0.44المكانیة 

x ICHEC-EC-EARTH العالمي  مناخلا: نموذجGCM  

x historicalandrcp45  4.5: سیناریو االنبعاثات الغازیة (السیناریو( 

x r1i1p1بيری: طریقة حساب المتوسط التج 

x SMHI-RCA4النموذج المناخي اإلقلیمي : 

x WFDEI-1980-2009_v1_day التصحیح المعتمدة: طریقة 

x 19510101-21001231  د ا المجل ة التي یغطیھ ات : الفترة الزمنی ذي یحوي ملف ال

NetCDF 

x SON الفصل الذي یمثلھ ملف ال :NetCDF ) September ،October ، November( 
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 : Rasterإلى  NetCDFتحویل ملفات 2.3
 

 :Rasterإنشاء ملف   1.2.3
یغة رة إلى واجھة  NetCDFبما أن الملفات بص تدعاؤھا وإظھارھا مباش  ArcMapال یمكن اس

دام  تخ اس ) Add Data toolب من  (  ة من اإلجراءات ض د من مجموع ، فال ب

Multidimension Tools ) 3الشكل( 

 

 ArcMapي ف Multidimension Tools) قائمة 3الشكل(
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واحل من البیانات أحیاناكما یمكن مالحظة خلو المناطق المتاخمة لخطوط   كل  الس بب )4(الش ، والس

حیح  تبعاد كل الخالیا Bias Correctionأنھ خالل إجراء عملیة التص على البیانات المناخیة تم اس

Cells   انات المناخیة لمثل ھذه البی%. من أجل الحصول على 50التي تغطیھا المیاه بنسبة تزید على

 لى الموقع او إجراء توسیط لقیم الخالیا المحیطة بالموقع.المناطق ینصح باختیار أقرب خلیة إ

 

 

 تبین المناطق الساحلیة بدون بیانات  NetCDF Raster Layerلقطة مكبرة على  )4الشكل(
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  raster شریحةاقتطاع شرائح زمنیة متعددة من 2.2.3
نة    یحتوي NetCDFل ملف ان كبما  ریحة تمثل یوم محدد أو س رائح وكل ش مجموعة من الش

ب  ركة  )، وفرتالمناخي متحولمحددة (بحس ر ESRIش ل ھذه الش ة لفص ائح برمجیة خاص

یغ نقطیة دیرھا بص تخدمین إجراء عملیات  Raterوتص ھل على المس یكون من الس وبذلك س

ط  ی وس ت م ، وال ensemblesال ھ ة ل ب اس ن م جال رم طب راب ى ال ل رة ع وف ت ة م  ی

000011318article/-https://support.esri.com/en/technical 

   من خالل واجھةضھا رامن الملف المضغوط، وتظھر عند استع واستخراجھحیث نقوم بتحمیلھا 

ArcCatalog   ) 5 الشكل( 

 

 . ArcCatalogضمن واجھة  NetCDF_time_slice_export) استعراض برمجیة 5الشكل(
 

تقل لكل ملف  تخدام مجلد مس یتم تس NetCDFویوصى باس  Rasterمیة كل ، وبشكل تلقائي س
 Band-1،على سبیل المثال ) 6(الشكل رقم الفترة الزمنیة یمثل  nحیث Band -n  م ناتجة باس

ث 1تمثل  ثاني ،  2تمثل  Band-2،اني كانون ال كانون األول  31تمثل  Band-365كانون ال
ة ب NetCDF،مع العلم ان ملفات )4 (الجدول ة بعین االعتالخاص نة الكبیس  بار،ریكار تأخذ الس

نوات ركل أیتم حیث  افة یوم إلى الجدول بع س ة یكون  الزمني. وفيإض نة الكبیس مثل ھذه الس
Band-366  بة لبارمترات ا ل.األوكانون  31یمثل یوم المتطرفة فكل  لظواھر المناخیةأما بالنس

Raster نة واحدة فمثل یمثل العام  Band-150وال  1951تمثل العام  Band-1ناتجة تمثل س
2100  . 

https://support.esri.com/en/technical-article/000011318
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 على أشھر السنة العادیة والكبیسة Bands النطاقاتوزع ت) 4الجدول (

 سنة كبیسة سنة عادیة الشھر
 Band 1 - Band 31 Band 1 - Band 31 كانون الثاني

 Band 32 - Band 59 Band 32 - Band 60 شباط
 Band 60 - Band 90 Band 61 - Band 91 آذار

 Band 91 - Band 120 Band 92 - Band 121 نیسان
 Band 121 - Band 151 Band 122 - Band 152 أیار

 Band 152 - Band 181 Band 153 - Band 182 حزیران
 Band 182 - Band 212 Band 183 - Band 213 تموز

 Band 213 - Band 243 Band 214 - Band 244 آب
 Band 244 - Band 273 Band 245 - Band 274 أیلول

 Band 274 - Band  304 Band 275 - Band  305 لتشرین األو
 Band 305 - Band 334 Band 306 - Band 335 تشرین الثاني
 Band 335 - Band 365 Band 336 - Band 366 كانون األول
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 القتطاع البیانات المناخیة الخاصة بمنطقة محددة: Model Builderاستخدام  3.2.3
من ملفات  Rastersھي تسریع عملیة تولید عدة طبقات  Model Builderأھم میزة الستخدام 

NetCDF ام محددة .اھتم متعددة .والتي یمكن فیما بعد اقتطاعھا على منطقة 

  Model Builderنقوم بفتح 

 )6(الشكل  ModelBuilderإلى واجھة  Make NetCDF Raster Layerابدأ بسحب أداة 
 

 Make NetCDF Raster Layer): إضافة أداة 6الشكل (

بتكرار تنفیذ نفس  Model Builder:لیقوم بذلك  Insert  <  Iterators < Filesاختر 
 .)7(الشكل  تعددةالتعلیمة مرات م

 
  Iterate Files): إضافة أداة 7الشكل (
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:لتوجیھ النموذج  Make NetCDF Raster Layerإلى  Fileمن      connectاختر 

model الملف  الستخدامfile 8(الشكل  كمصدر للبیانات( . 

 

  Make NetCDF Raster Layerأداة و  Fileبین  Connectإضافة ): 8الشكل (
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إللزام المودیل باختیار ملفات  nc.،ثم أضف  Renameواختر  Fileبالیمین على أیقونة   رقان

NetCDF  9فقط (الشكل ( 

 

  

 للقراءة قطف NetCDF): تحدید ملفات نوع 9الشكل (
 

  )10(الشكل   Insert < Create Variable   Folder>اختر ثم 

 

 تي سیتم العمل علیھا.لا NetCDFمجلد لیحتوي ملفات تحدید ): 10الشكل (
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 Fileمن أجل االختیار المتكرر من  Iterate Filesو  Folderبین    connectثم اختر 

 )11(الشكل

 

 

 

 

 

 

 .Iterateو تعلیمة NetCDFبین مجلد ملفات  Connectعمل ): 11الشكل (

 

 

 داخلھNetCDF واختر المجلد الخاص الذي تم حفظ ملفات   Folderنقرة مزدوجة على أیقونة 
 .)12(الشكل 

تتحول األیقونات في واجھة  إلى ملونة ما یدل على أن خطوة بناء  model builderعندئذ س
حیح. بینما أیقون كل ص وأیقونة  Make NetCDF Raster Layerة النموذج الحالیة تمت بش

Output Raster Layer  .تبقى بدون الوان ألنھا لم تكتمل بعد 

 

 . Folderضمن  NetCDFات ر ملفاستحدید م): 12الشكل (
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 ):13(الشكل Make NetCDF Raster Layerنقرة مزدوجة على أیقونة 

x Input NetCDF File  سیكون تلقائیا:File.nc  

x Variableتر : اخpr 

x Output Raster Layer nameیبقى كما ھو : 

x X Dimension :lon 

x Y Dimension : lat 

x Band Dimension   اختر :time  

 

 Make NetCDF Raster Layerإلى نافذة معلومات الالزمة ) إدخال ال13ل (كشال

سوف تتداخل مع تلك في الشكل   NetCDFیدل الشكل البیضوي األزرق على ان ملفات 

،بكل األحوال یمكن االستغناء عن الملف البیضوي األزرق  .File.ncیضوي األخضر للملف الب

 .  Deleteبعمل 
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 Output Rasterو  Make NetCDF Raster Layerكل من  ن(مع االنتباه إلى أ

Layer  سوف تتغیر إلى اللون األبیض)، والحل ھو نقرة مزدوجة على أیقونةMake 

NetCDF Raster Layer  الصحیحة كما ورد أعاله،  تكد من الحقول تم ملؤھا بالبیانالتأوا

 ).14(الشكل  Make NetCDF Raster Layerإلى  File.ncمن connectوإعادة  عمل 

 

 في مجلد واحد NetCDF) تكرار العملیة على جمیع ملفات 14الشكل(
 

Run Model.للتأكد من أن كل شيء یسیر على مایرام :  

 : Runنتیجة من اجل استعراض 

من  Clip في بناء ھذا النموذج و ھي إضافة األداة  الخطوة األخیرةوھكذا نكون قد وصلنا إلى 

 . NetCDFالتي نتجت من ملفات  Rastersقطیة نلا أجل قص الملفات

 > Tools < Rasterالموجودة في المسار  Clipاألداة   Model Builderأضف إلى واجھة 
Raster Processing . 
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(الشكل البیضوي  Rastersمع ملف مخرجات   Clipللتعلیمة    Connectثم اختر 

 )15األخضر)(الشكل 

 

 على منطقة محددة. NetCDFالناتجة عن ملفات   Rastrs طیةقن) قص الشرائح ال15الشكل(
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 :  Clipنقرة مزدوجة على أیقونة 

x Output Extent  اختر شریحة :Shapefile االھتمام التي تمثل منطقة 

x Output Raster Dataset : سیتم حفظ الشرائح المقتطعة ضمنھ،اختر المجلد الذي 

طریقة في التسمیة سوف تسمح بإعطاء ال هھذ) %Name%وأعط للملف الناتج اسما (

 )16(الشكل  NetCDFمتوافقة مع أسماء ملفات  ءالملفات الناتجة أسما

 

 ا

 Clip Raster داةباستخدام األ إقتطاع الصور ):16لشكل (ا
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) لعرض المخرج بعد Add to display) وأختر ( outputاضغط بالزر الیمین على الُمخرج(
 ).17( شكل ھلن عمإنتھاء المودیل م

 
 الصور الُمقتطعة إلى الخریطة إضافة ):17شكل (

 

  Runشغّل المودیل 

 
 NetCDF باند ملف متعددة الباندات، حیث یمثل كلّ  Rasterالمخرج عبارةٌ عن شریحة 

  ).18مقتطع على منطقة الدراسة كما في المثال المعروض لشرق لیبیا ( الشكل و

 

 على منطقة الدراسة الشرائحع قتطاناتج ا): 18شكل (ال
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) الزمنیة الثالثة األولى إلى نطاقاٍت لونیة، ویمكن عرض خصائص تم تقسیم الباندات( النطاقاتی

 ). 19شكل الالمخرج، وإختیار "خصائص" ( rasterمن على طبقة كل نطاق بالنقر بالزر األی

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانداتدة الدعمتال Raster شریحة ): خصائص19شكل (ال

 ).20(شكل  ArcCatalogخصائص كل باند زمني عن طریق  كما یمكن إستعراض

 
 ArcCatalogفي برنامج  الباندات الزمنیةإستعراض  ):20شكل (ال
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 NetCDFمن ملّف بالبیانات المناخیة الیومیة  ولجد استخالص 3.3
 

 )nLon,nLatمقدمة إلى مفھوم ( . 1.3.3
تحسن العمل ضمن أحداثیاٍت دیكا یة تحوي خطوط العرض والطیُس شاء lan ،lon( ولرتیة قیاس ) إلن

ریحة اء بیانات جدولیة من ملفات NetCDFإنطالقاً من ملف  ،Raster ش بة إلنش . أما بالنس

NetCDFبجب ، ی جداول وھي إالعمل  بال ة  خاص یات  ید nLonو  nLanحداث حد ، حیث یتم ت

لي والتي تبدأ من الزاویة السفلى الیسرى. التواعلى  الشبكة في الصف والعمودلیة خلبرقم ااألحداثیات 

 )21الشكل (

 
 الجدولي nLonو  nLanحداثیات ): نظام الشبكة إل21( الشكل                          

 
طراً ( 232كم)، ھناك  MNA-44 ،50*50بة للنطاق العربي (نسالب عمودا  118 )  وrowس

)column( ) من الخالیا. أما نطاقMNA-22 ،25*25  یا و  464كم)، فھناك طراً أفق  236س

 .( أي الضعف بسبب الدقة المكانیة المضاعفة) عموداً من الخالیا
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تخدمین تحویل  بق، یمكن للمس تناًدا إلى ما س تخدام  nlatو  nlonاإلحداثیات من التقلیدیة إلى اس باس

 .MNA-22لـ  4و  3ت الوالمعاد MNA-44لـ  2و  1المعادلتین 

Nlat =
Lat − (−6.82)

0.44
 (1) 

Nlon =
Lon − (−26.62)

0.44
 (2) 

Nlat =
Lat − (−6.82)

0.22
 (3) 

Nlon =
Lon − (−26.62)

0.22
 (4) 

 

قیم الخلیة ھي أعداد صحیحة  بما أنّ ب قیمة عدد صحیح إلى أقر الناتجة nlatو  nlonقم بتقریب قیم 

 أیضاً.

 NetCDFمن ملفات  لموقع معین الیومیة البیانات المناخیة من لجدو استخالص .2.3.3
 Multidimension Tools الحزمةالموجودة تحت  Make NetCD Table Viewیمكن ألداة 

 . )22(الشكل  موقعٍ معینعند  NetCDFإنشاء جدول لجمیع القیم من ملف 

 

 Arctoolboxة ذفضمن نا Make NetCDF Table Viewاألداة ): 22( الشكل         
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د فتح األداة  دد ملف عن دد  NetCDF، ح ب، ثم ح اس اخ المطلوب، و متحولالمن  اخترالمن

 X-Dimensionمن أجل  nlatو  nlon"، ثم اختر row dimensions"من أجل   Timeالوقت

 على التوالي .  . Y-Dimensionو 

 ). 23كل شلالمناسبة للموقع المحدد (ا nlatو  nlonإحداثیات قیم أدخل ثم 

 

 
 Make NetCDF Table View نافذة األداة  لومات الالزمة ضمنالمع إدخال): 23شكل (ال
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یتم تولید جدوٍل للقیم في الموقع المطلوب(  كلس لف زمانیة لمالدقة ال البد من االنتباه ). 24 الش

NetCDF  تخدم في تولید حیحة لل والتي تُس ات الص بیل لعالمناخي المدروس.  متحولالقیاس ى س

ایانات الالمثال، ب اقطاتعبارةٌ عن بیاناٍت یومیة، لذلك تمثل القیم في الجدول بیانات ال تقطاتس  تس

بة لل میة، فوحدمتحوالالیومیة مم/یوم. وكذلك األمر بالنس كل القیاس ات ت المناخیة الموس تكون على ش

 یوم/فصل/سنة.

 

 
                         

 
 

 Make NetCDF Table Viewأداة الناتج عن ة الیومی التساقطاتجدول بیانات  ):24( الشكل
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 :سلسلة زمنیة طویلةبیانات مناخیة ل جدولستخالص إل  model builderاستخدام .  3.3.3
مناخي معین في نقطة واحدة  متحولشاء جدول یحتوي على قیم لنإل Model Builderیمكن استخدام 

 . 2100وحتى  1981 من عام الً ، مثعلى مدار عدة سنوات

 
ات  ة مع خطوات إقتطاع طبق ابق الخطوات األولی اء الخطوة األخیرة  rasterتتط تثن إس ددة، ب متع

 ).25 الشكل.( Make NetCDF Table Viewالمتمثلة في استخدام أداة 
 

 
 model builderضمن  Make NetCDF Table View): اداة 25( لشكلال

 

 

تخراج متفي ھذا المثال ، ی اقطاتبیانات ال إس ینبغي تحویل إحداثیات الموقع إلى  .عمانفي  الیومیة تس
nlon  وnlat. 
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من خالل أخذ المعلومات من أحد ملفات        NetCDF Table Viewأدخل المعلومات في أداة 

NetCDF  )كلفي المجلد وي األزرق في 26 الش ُمدخل البیض تذكر أن تحذف ال  .(model 

builder ل لملف ثممالNetCDF بیضوي أخضر اللون (لُمدخل الثم ِصل اFile.nc باألداة. ثم قم (

 . بتشغیل النموذج

 
 modelضمن  Make NetCDF Table Viewداة نافذة األفي الالزمة  معلوماتإدخال ال ):26( شكلال

builder 
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 نموذجإلى ال Table to Tableأضف أداة 

ار األداة:  كل. Conversion Tools>To Geodatabase> Table to Tableمس  الش

)27.( 

یؤدي ذلك إلى تحویل الُمخرج الناتج عن  إلى قاعدة بیانات جغرافیة  Make NetCDF Tableس

)geodatabase.( 

 
 نموذجضمن ال Table to Tableإدخال أداة  ):27شكل (ال

 

ة  ً فوق أیقون ا ات.  Table to Tableانقر نقراً مزدوج ان ال البی دد نیإلدخ بغي أن یكون ع

 . Make NetCDF Table View) مساویاً لعدد الصفوف في المخرج الناتج من Rows(الصفوف
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تخدمینبغي  افةحت على المس میة ل دید مجلد المخرجات باإلض على یحوي  على أنالُمخرج الجدول تس

 ).28 الشكل(لكي یضیف رقماً ممیزاً لكل جدول بدءاً من الرقم  %n%المعلّمة 

 
 

 نموذجضمن ال table to tableإدخال المعلومات في أداة  ):28شكل (ال
 

 : ) 29(الشكل  كالتالي نموذجیصبح شكل ال

 
 نموذج حتى ھذه المرحلةلاشكل  ):29شكل (ال
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 بأكملھ.  نموذجشغّل ال

تخدم بعللم یمكن تعراض الملفات الناتجة في  دس كل  ألفتیحیث  لمخرجاتجلد امإنتھاء العملیة إس

 ). dbf.xml، و cpg ،dbfملفات بلواحق ( جدول من ثالثة

 ).30خ الجدول( الملفّات الثالثة) كما في الشكل (قم بنس

 
 إستعراض المخرجات في مجلد اإلستخراج ونسخ الجدول األول ):30( الشكل

 

 كل الجداول في جدوٍل واحد. لدمج  Appendتخدم أداة سن

Data Management Tools>General>Append 
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 .)31كما یظھر في الشكل ( نموذجضمن ال  table to tableعملیة إلى  Append قم بتوصیل

 
 إلى النموذج Appendإضافة األداة ): 31( الشكل

 

سطة االتصال سیتم إدخال مجمو ،Appendانقر نقًرا مزدوًجا فوق أداة  عة بیانات اإلدخال تلقائیًا بوا
دد ملف precip_%n%.dbf (أي Model Builderفي  ھ (أي  dbf). ح خ ذي تم نس ال

precip_0-Copy.dbf فھ إلى مجموعة البیانات ) من مجلد اإلخراج المحفوظ على الكمبیوتر وأض
 ).32الھدف (الشكل 

 
 Appendأداة  الالزمة ضمن نافذة معلومات إدخال ال ):32( الشكل
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 نموذجإلى ال Table to Excelأداة  إضافة 

 Conversion Tools > Excel> Table to Excel المسار من

 ).33 (الشكل ثم قم بتوصیلھا بالمخرج لتحویل صیغ جمیع الملفات إلى ملفات إكسل

 

 
 إلى النموذج Table to Excel داةإضافة األ):33شكل (ال

 

یكون الجدول المدخل  .Table to Excelنقراً مزدوجاً على اداة انقر  ً س یا من ال إفتراض ، نموذجض

الخاصة  xls.تحدید مجلد اإلخراج وتسمیة الملف مع المحافظة على صیغة  حتاج المستخدم فقط إلىی

 ).34شكل الاكسل (بملفات 

 
 Table to Excel أداة الالزمة ضمن نافذة المعلومات ): إدخال ال34( شكلال
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ل نموذجاحفظ ال یغة اكس یكون المخرج عبارة عن جدول بص غیلھ. س یحوي على قیم  بأكملھ ثم قم بتش

 ).35شكل ال(  في الموقع المطلوب NetCDFالیومیة( مم/یوم) المأخوذة من كل ملف  تالتساقطا

 
 ملف اكسل الناتج ): إستعراض35شكل (ال
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 Spatial Analystات التحلیل المكاني (إنشاء مجموعاٍت تحلیلیة بإستخدام أدو .4
tools.( 

 

 حساب التوقعات السنویة والموسمیة  1.4
ل تحلیل یُ  ل  20زمنیة، كل  ( كمجاالتٍ بیانات المناخیة مجموعات الفض تخالص أفض عام مثالً) الس

تر ك بنفس التقدیرات المتوقعة من النماذج المناخیة المختلفة، حیث یتم تجمیع نماذج المحاكاة التي تش

ط منھا، أي ینبغي تقاق المعدل المتوس یناریو المناخي وإش ط  الدقة المكانیة ونفس الس أن یمثل المتوس

 وعة الُمختارة. المجم

روع  ختیار ثالث مجموعاٍت زمنیة مختلفة، وتم عرض بیانات كل مجموعة ا، تم RICCARفي مش

 ممثالً بمتوسٍط حسابي كالتالي:

x 1986-2005( الفترة المرجعیة( 

x  2046-2065( منتصف القرنفترة( 

x  2081-2100( نھایة القرنفترة( 

ة  الزمنیة أعاله متوفرةٌ  الُمخرجات في المجموعات على اإلنترنت، كما تتوفر  RICCARعلى منص

 .2035-2016علیھ الُمخرجات الممثلة لفترة مابین 

تخدمین تقییم فتراٍت مختلفة أخرى غیر المتاحة، مثالً أن یختاروا فترةً تنبؤیة لم یمكن رة دللمس ة عش

نوات  تعرس وا بیاناتٍ أو یس میة، إال أن ھذه الحاالت تتطلب معالجة مجموعاٍت زمنیة  ض تنبؤیة موس

 تالئم المطلوب كالتالي:

" إنطالقاً من ملف Rasterاج ملف "ستخر) في ا3.2.1تتمثل الخطوات األولى ( مشروحةٌ في القسم 

"NetCDF ُتخراج الفترات الزمنیة من الملف الم تخدام أداة "س"، ثم اس الفقرة ( "Sliceتخرج باس

3.2.2.( 

http://www.riccar.org/regional-knowledge-hub
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تخدم األ  Spatial" الموجودة تحت أدوات التحلیل المكاني "Cell Statisticsداة "وبعد ذلك نس

Analyst ندوق األدوات، حیث یمكننا من ط وغیره من خالل" في ص اب المجموع أو المتوس ھا حس

 )36 لشكلا(  Rasters الشرائحالبیانات اإلحصائیة لعدٍد من 

 

 Arctoolboxضمن واجھة  Cell statistics: األداة ) 36( الشكل
 

. ولكن )37(الشكل  " عادةً لحساب عوامل مناخیة كالحرارةِ مثالً MEANتُستخدم القیمة اإلحصائیة "

اب یختلف ف تخراجیما لو أردنا الحس ائیة المتعلقة بال اس اقطاتالبیانات اإلحص ، فالتعبیر عن بیانات تس

ثل: مم/شھر أو مم/سنة بدالً من مم/یوم، لذلك على المستخدم في ھذه الحالة یكون بأشكاٍل م ساقطاتتلا

اقطاتبیانات ا من أجل "SUMأن یختار " ب Rasterرائح ( المخزنة في ش الیومیة لتس ) ثم یحس

ھلكة للوقت، تسنة ..الخ. قد تكون العملیة مجھدةً ومس -المعدل منھا حسب المدة الزمنیة المطلوبة، شھر

تخدام "لذلك من ا اء نموذج باس ریع العملیة  ArcGIS" المتاح في Model Builderلمفید إنش لتس

 وتقلیل الخطأ البشري في تحدید النطاقات ذات الصلة.
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  Cell statisticsداة الالزمة ضمن نافذة األ المعلوماتأدخال :)37( شكلال

 

الُمتحصل علیھا من عدة سنوات، صول على متوسط النتائج ح" للCell Statsticsستخدام أداة "انعید 
 .المعدل المطلوبثم نحسب متوسط النتائج لكل نموذجٍ مناخي لنحصل أخیراً على 

 "raster calculatorبإستخدام اداة "(اإلسقاطات) مقارنة التنبؤات  2.4
ائع مقارنة مُ  تقبلیة للعوامل المناخیة مع مخرجا خرجاتمن الش فترةٍ مرجعیة محددة  تالتنبؤات المس

، RICCARبقة لتبین مقدار التغیر المناخي الذي سیحصل ُمستقبالً. فعلى سبیل المثال، في مشروع سا
الي  ط القرن الح ل فترة أواس ائج تحلی ت نت اخ أن تغییراً مت 2065-2046بین ل المن اً في عوام وقع

 ).2005-1986( ند مقارنتھا بالفترة المرجعیةسیحدث، وذلك ع

اب التغیر ا المتوقع یمكن حس دام أداة "ب تخ دوق األدواتRaster Calculatorس ن  " في ص
Arctoolbox  38(الشكل(: 

 
  Arctoolboxضمن واجھة  Cell statistics: األداة )38( شكلال
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اتٍ  ة للفترة  تقوم األداة بعملی ة، نقوم بطرح القیم التنبؤی ارن ذه، للمق ا ھ التن ة كثیرة، وفي ح ی اض ری

 ).39(الشكل  التغیر ساب مقدارلحُمستھدفة من القیم المرجعیة لا

لذلك من  ، ArcMapتیح األداة إمكانیة إجراء العملیات الحسابیة على الشرائح المتوفرة على واجھة ت

تھدفة رائح المس افة الش روري إض غیل األداة. وبذلك  ArcMapإلى واجھة  الض  یمكنناقبل البدء بتش

افتھا للمعادلة ساجراء العملیات الح تخدام الداالت بالنقر علیھا نقراً مزدوجاً، واابیة علیھا بإض س

 .الطرح)عملیة ھنا فقط  األداة (نستخدمالریاضیة الالزمة من صندوق الداالت الریاضیة على یمین 

 
  Cell statisticsل المعلومات الالزمة ضمن نافذة األداة :أدخا) 39( شكلال

 

عبر تقلیص  انیةرفع الدقة المكو)  interpolationاإلستقراء المكاني( .5
 ) downscaling(النطاق

 

 ستقراء البیاناتاضبط الدقة المكانیة و 1.5
وجد یكم)، و 25×  25كم مربع( وفي حاالٍت محدودة  50x50تبلغ الدقة المكانیة للبیانات المناخیة 

 ). Bias-Correction( زتصحیح االنحیافي البیانات في المنطقة الساحلیة بسبب عملیة نقص 

" لمستخدم في بعض األحیاناقد یرغب  األخرى. " Rasterبتغییر الدقة المكانیة لكي تالئم ملفات الـ

ك  ذل  Resample tool) "Management Tools > Raster > Rasterتتیح أداة "ل
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Processing ( تخدم إمكانیة تغییر الدقة المكانیة إلى دقٍّة كلللمس الدقة یث إن ح). 40 أخرى (الش

ی ة اإلفتراض انی ة ھي المك اخی نات المن ا ظام كم، وتظھر بحجم خلی 50X50ة للبی ھ في ن ة یُعبّر عن

 0.22x0.22كم بـ  25x25درجة. وبالمثل یُعبّر عن دقة  0.44X0.44حداثیات الجغرافي بـ اإل

 رجة.د

 

 Arctoolboxضمن واجھة  Resample tool: األداة ) 40( شكلال
 

تخدمة في األداة ھيانظراً ألن  طرون لتحویل واحدة القیاس  الدرجة لواحدة الُمس ( جغرافیة) فإننا مض

 "كم" إلى "درجة".
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تخدم ال 1X1إلى دقّة  درجة  0.44*0.44لتحویل البیانات المناخیة من دقّة  رقم معادلة كم مثالً، نس

)5 ( : 

𝑥 ∗ 50 = 0.44……………………………(5) 

𝑥 :على بُعدھا بالكیلومتر، حیث تبالدرجا، والتي تقسم بُعد الخلیة  = 1𝑘𝑚 

 ستخدام ھذه المعادلة.اأي دقٍّة مكانیة ب . یمكننا التحویل إلى 

ضمن باستخدام أربع طرق إحصائیة متاحة " Resampleعملیة "إمكانیة تنفیذ  ArcGISتیح تقنیة ت

  :وھي ArcGISبیئة 

nearest ،majority ،bilinear ،cubic . ث انالطریقحی ةواأل ت انی ، nearest( لى والث
majorityسب (  للبیانات الفریدة والتي تمتلك حدوداً ممیزة مثل األبنیة والطرق، أما األخیرتینتان ) منا
bilinear ،cubic (ل البیانات المناخیة. البیانات المستمرة في رقعٍة كبیرة مث انتناسبف 

تخدام  Resampleتتم عملیة  ط  م، بتحدید قیbilinearطریقة باس اب متوس ل الناتج بحس البكس
الت األربعة المحیطة بھ، بینما في طریقة ا ط cubicلبكس اب متوس الً محیطة  16، یتم احتس بكس

 ).41الشكل ( وإعطاء ھذه القیمة للبكسل الناتج

الت م Resamplingتؤدي عملیة الـ  ورة ما یجعل إلى تغییر أبعاد البكس ً تجانستبدو أكثر للص . ا

 . یةاألصل للشریحةھو نفسھ  Resampleة عن عملیة الناتجإمتداد البیانات لى أن إوتجدر اإلشارة 

 
 Resample toolلومات الالزمة إلى نافذة األداة عإدخال الم :) 41( الشكل

 
 



41 
 

توفر ال تانات في األماكن التي تفتقر إلیھا (كالمناطق الساحلیة التي أما إذا رغب المستخدم باستقراء البی

بب عملیة ھا یف ، فیمكنھ العتماد على قیم الخالیا المحیطةبا )  Bias Correctionبیانات مناخیة بس

تخدام  ار: ال Interpolationأدوات ذلك باس  < Spatial Analyst Toolsموجودة على المس

Interpolation  ً ا ، إال أن Geostatistical Analyst Tools > Interpolation  وأیض

من ا یغة "التعمل على بی Spatial Analystمتداد إلاألدوات ض تخدم Rasterانات بص "، لذلك نس

  )42(الشكل  Geostatistical Analystوجودة تحت االمتداد األدوات الم

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arctoolboxة ضمن نافذ Interpolationاألداة  :)42( شكلال
 

 تتم ھذه العملیة كالتالي:

 .Geostatistical Analystني بإستخدام أدوات اإلمتداد اإجراء اإلستقراء المك -1

 .Rasterتحویل الُمنتج إلى  -2

 " إلى الالحقة المرغوبة.Rasterتصدیر " -3
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  Interpolation tool واتأد

كل  ArcGisفي برنامج  Geostatistical l Analystتفعیل إمتداد البد من  كأول خطوة (الش

43.( 

 
 ArcGis برنامج  یل اإلمتدادات فيع: كیفیة تف) 43(شكل ال

 

ر غط بالزر الیمین في االعلى لتظھر القائمة  Geostatistical toolbarیط أدوات نفعّل ش بالض

 ).44ونختار األدوات (الشكل 

 

 . Geostatistical Analyst:  تفعیل شریط األدوات ) 44(شكل ال
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تخدام  interpolationیمكن القیام بعملیة  حیث  )45(شكل  Geostatistical Wizardأیضاً باس
تقراء المتاحة، كطریقة "ھناك العد رعھا وأكثرھا مالئمةً للبیانات IDWید من طرق اإلس " التي تُعد أس

تمرة. تعراض الخطوات المس رةً أو إس غط على "إنھاء" مباش تخدم الض غط  یمكن للمس من خالل الض
تخ طر المس تعراض النتدم العلى "التالي". ( قد یض  خیاراٍت متقدمة علیھا مثلئج البینیة لتطبیق اس

 "). Krigingعملیة "

 
 Geostatistical Wizard tool: )45( شكلال

 
تقراء  ما نتیجةأ تكون تطبیق اإلس كل (فس ابھة لما ھي علیھ في الش منة بیاناٍت مناخیة46مش  ) والمتض

 مائیة. اطق المسطحات الللنطاق بأكملھ بما فیھا من

 
 IDWطریقة م باستخدا Interpolationعمیلة ثال عن ُمخرج م ):46(الشكل 
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ارة إل ت ى أن ھذه النتیجة( المخرج) ھي لالالبد من اإلش ب ولیس تعراض ومحّملة على ذاكرة الحاس س
 محفوظةً علیھ.

تقتحویل المنتج عن عملیة ذلك یجب ل یغة "interpolation" راءاالس تخدام Raster" إلى ص " باس
 " GA Layer to Grid أداة "

غطلتفعیل األداة:  ریحة بالزر الیمی اض ، ثم Table of Contentsالناتجة في  IDWن على ش
Data>Export>Raster  47(الشكل( 

 

 .Raster: تصدیر الشریحة المؤقتة إلى صیغة )47( الشكل
 

من نافذة  لیُ  GA Layer To Gridض ي فض م المخرج اإلفتراض تحدث  كما ھو كي ال ترك اس
ھ كما في یجب أن یكون حجم ا األداة. وكذلكثناء عمل أأخطاء  ل في المخرج نفس  الُمدخل. بینمالبكس

 .)48(الشكل  دون تعدیل( عدد األعمدة والصفوف) افتراضیةتبقى باقي القیم 

 
 GA layer to Gridداة نافذة األ لالزمة ضمناإدخال المعلومات : ) 48( شكل
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 نتھاء العملیة.ابعد  Table of Contentsیظھر الُمخرج في نافذة كما 

ابقة  یمكنكما  ریحة الناتجة عن العملیة الس تخدام األداة  على أي منطقة اھتمام،إقتطاع الش وذلك باس

ار:  مس ى ال ل دوق األدوات ع ن ي ص ودة ف وج م  Spatial Analystال

Extract by Maskion>Tools>Extract  49( الشكل.( 

 

 

 

 

 

 

 

 . Arctoolboxضمن نافذة   Extract by Maskختیار األداة ا:)49( شكلال
 

م ومكان تخزین shapefile or raster( قتطاع علیھااال منطقة االھتمام المرادحدد  )، اختر اس

 ) الناتجة.rasterالمخرج  (شریحة 

م آخر غیر  قد یحوي ناتج العملیة بیاناٍت غیر میة المخرج باس مرغوبة أو تحدث أخطاء عند تس

ي، یجب تطبیق األداةا ھذه الحالة لحذف البیانات غیر في  Extract by Rectangle إلفتراض

 المرغوبة وإعادة تسمیة الملف. 
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 .)50(الشكل  " لھ المواصفات المطلوبة من حیث حجم البكسل واإلمتدادRasterالناتج عبارةٌ عن "

 Extract by Maskداة ألضمن نافذة اإدخال المعلومات الالزمة : ) 50( شكلال

كل المراد اإلقتطاع  ریحة)، اختر المدخل (Shapefile or Raster( علیھحدد الش ) Raster ش

 الناتجة.

م آخر غیر  میة المخرج باس قد یحوي ناتج العملیة بیاناٍت غیر مرغوبة أو تحدث أخطاء عند تس

ي، یجب البیانات غیر  ففي ھذه الحالة لحذ Extract by Rectangle تطبیق األداة اإلفتراض

 . المرغوبة وإعادة تسمیة الملف

 " لھ المواصفات المطلوبة من حیث حجم البكسل واإلمتداد.Rasterعبارةٌ عن "الناتج 

 ):downscaling(أي تقلیص النطاق قدمة إلى زیادة قدرة التمییز المكاني م 2.5
تخدا RICCAR الخاص ب المناخي اإلقلیمي وذجطویر النمتم تلقد  توى اإلقلیمي. مالس ھ على المس

مناسبة للدراسات على نطاق أصغر، مثل مستوى الحوض، حیث یمیل كانیة الدقّة المقد ال تكون لذلك ف

تخدام " تخدم في مثل ھذه الحاالت لرفع الدقة المكانیة للبیانات باس تقراء Resamplingالمس " واس

 ). 1.5لبیانات كما ھو موضٌح في القسم (ا
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ت الیب أخرى لعمل "خوقد یلجأ المس -Coاو " "Kriging"، مثل "interpolationدم لتطبیق أس

Kriging" ث أن أداة ة، حی ة غیر مقبول ذه الطریق ات، إال أن ھ ان ة البی ادة موثوقی " Kriging" لزی

اد الجویة  تقراء بیاناٍت مثل بیانات األرص تخدم إلس  Venäläinen andالتاریخیة. راجع تُس

Heikinheimo (2002)) ،Jeffrey et al. (2001 ،Spadavecchia and Williams 

 ، وآخرین.(2009)

غر، یجب على  حیح إلى نطاق مكاني أو زمني أص كل ص لتحویل مخرجات النمذجة المناخیة بش

تخدمین إجراء عملیة رفع الدقة المكانیة أو  مل ھذه Downscaling(تقلیص النطاق المس )، وتش

 ینامیكیة وإحصائیة. دالعملیة على مقاربتین رئیسیتین: 

غر نطاق للینامیكي الدقلیص تالیعمل منھج  على دفع النموذج المناخي للعمل على نطاق فرعي أص

)Sub-domain من النطاق األكبر باستخدام بیاناٍت ُمراقبة أو المخرجات األخرى للنموذج المناخي (

 ي. كشرٍط حدّ 

ٍس فیزی  عقّدة جداً أنھا مُ  ئیة لتولید البیانات المناخیة، إالاعلى الرغم من أن ھذه الطریقة تعتمد على أس

 وتستلزم عملیاٍت حسابیة كثیفة.

ائیة( المقارنات) بین  ائیة: فھي تأخذ بعین اإلعتبار العالقات اإلحص بة للمقاربة اإلحص ت متحوالبالنس

توى المحلي م غط الجوي بعین اإلةقلیمیاإلثالً وتلك المناخ على المس عتبار بجانب ، مثل أخذ قیم الض

ات اإل ذه العالق ة تطبیق ھ ائی احص ات ، راجع على ُمخرج د من المعلوم ة. لمزی ذج ت النم

Teutschbein and Seibert (2010)  .وغیرھما 

 أدوات إضافیة لتحلیل البیانات المناخیة .6
تخدمین إیجاد أدواٍت مفیدةٍ ی اب مكن للمس ة حاالٍت وأبحاث أخرى، مثل حس أخرى للقیام بدراس

انات والجفاف. ھذه األدوات تارة أو التواقع ُمخالمتطرفة في م ظواھر المناخیةات الرمؤش نبؤ بالفیض

 .RICCARواستخدامھا مشروح في دلیل مشروع 
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 Rasterإلى  NetCDFتحویل ملفات حول األول العملي التمرین 
 

تنتاج ا المطلوب : رائحالس ة بقیم ال) Rasters( ش اقطاتالخاص ب  1980م االیومیة للع تس بحس
یناریو ا CNRM-CM5العالمي  المناخنموذج  طة لس انطالقا من   rcp 4.5النبعاثات المتوس
 .NetCDFملفات 

اقطاتبیانات البیانات المتاحة:  نة  تس یغة  متوفرة  1980یومیة لس من المجلد"  NetCDFبص ض

pr-CNRM-CM5_rcp45_50km". 

یغة رة إلى واجھة اال یمكن  NetCDF بما أن الملفات بص تدعاؤھا وإظھارھا مباش  ArcMapس

) Add Data toolباستخدام  Multidimension، فال بد من مجموعة من اإلجراءات ضمن  ( 

Tools  لتحویلھا إلى صیغةRaster. 
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   Make NetCDF Raster Layerاختر  Multidimension Toolsمن القائمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arctoolboxضمن نافذة  Make NetCDF Raster Layer) األداة 1.1الشكل (
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 نتبع الخطوات التالیة: Make NetCDF Raster Layerنافذة ضمن 

ل  -1 ار ملف  : Input NetCDF fileمن أج ام  NetCDFنخت الع اص ب د  1980الخ من مجل

 الیومیة. تساقطاتال

 

 Make NetCDF Raster  ضمن نافذة  1980الیومیة الخاصة بسنة  تساقطاتملف ال ختیارا) 2.1الشكل (
Layer  

 

 pr وھومن القائمة المنسدلة المتحول المناخي المطلوب نختار  : Variableمن أجل  -2

 

  Make NetCDF Raster Layerالمناخي ضمن نافذة    متحولتحدید ال) 3.1الشكل (
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 lon نختار من القائمة المنسدلة:  X Dimensionمن أجل  -3

 

  Make NetCDF Raster Layerضمن نافذة     x) تحدید البعد 4.1( الشكل
 

 lat من القائمة المنسدلة :نختار Y Dimension من أجل -4

 

  Make NetCDF Raster Layerضمن نافذة    y) تحدید البعد 5.1الشكل (
 

من نظام اإلحداثیات   y=latو   x= lon مالحظة : اختیار مح بعرض الملف ض وف یس س
 یة ...الخ)دن أو الحدود الدولغرافي  بما یتالءم مع باقي الشرائح مثل المجال

وف یعرض الملف على واجھة  y=nlatو  x=nlonبینما لو اخترنا  من  ArcMapفس ض
 )21الشكل (RICCARبیاناتنظام اإلحداثیات الخاص ب
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 نترك اسم الشریحة الناتجة بدون تغییر:    Output Raster Layerمن أجل -5

 Okننقر  -6

 

  Make NetCDF Raster Layer) نافذة  6.1الشكل (
 

والذي  NetCDFستمثل أول فترة زمنیة ضمن ملف ال  ArcMapلشریحة الناتجة على واجھة ا
 حرارة وال تساقطاتكانون الثاني بالنسبة لبارامترات ال 1سیكون عادة أول یوم في السنة 

 

  1/1/1980الیومیة للیوم  التساقطاتجة وھي شریحة ت) الشریحة النا7.1الشكل (
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 ام السنة:أیمن أجل استعراض باقي 

 في قائمة المحتویات،  raster layer fileبالنقر بالیمین على  Layer Propertiesاختر  .1

  NetCDFثم اختر قائمة  .2

ل الفترDimension Valuesمن  .3 تعراض ك ا ملف یمكن اس منھ ة التي یتض ات الزمنی

NetCDF  محدد.  یوم، ویمكن للمستخدم اختیار 

 

 

 

 1980یومیة المختلفة خالل العام ) استعراض الشرائح ال8.1الشكل (
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 ستعراض الفترات الزمنیة المختلفة ضمن الشریحة الناتجة:ا

 Dimensionلمنسدلة  ،وبفتح القائمة ا NetCDFوتحت األیقونة   Layer propertiesمن نافذة 

Values ریحة الناتجة تحوي  ننجد أ ریحة تمثل القی 365الش اقطاتم الیومیة ش  1980للعام  للتس

 ،وفیما یلي بعض األمثلة عن ھذه الشرائح. 31/12/1980ونھایة ب  1/1/1980ابتداء من 

  13/1/1980سنختار من القائمة المنسدلة الیوم  .1

 Okثم ننقر  .2

 

 

  اصة بھخالستعراض الشریحة الار یوم محدد اختی) 9.1الشكل (
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 ArcMapعلى شاشة  13/1/1980للیوم  طاتالتساقوستظھر الشریحة التي تمثل 

 

 

  13/1/1980الیومیة للتاریخ   التساقطات) شریحة 10.1الشكل (
 

 ، 11/8/1980،  26/5/1980وبنفس الطریقة نختار األیام 

  26/5/1980لتاریخ  یة الیوم التساقطات) شریحة 11.1الشكل (
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  11/8/1980الیومیة لتاریخ   التساقطات) شریحة 12.1(الشكل 
 

ة محفوظة إلى ذاكرة الكومبیوتر البد من االنتباه إلى أ اش ریحة النقطیة التي تظھر على الش ن الش

  :حفظھا بشكل دائم لذلك ومن أجل بصورة مؤقتة ،

تاریخ ولیك raster layer file انقر بالیمین على  .1 حتویات ، ثم مفي قائمة ال 11/8/1980ن لل

  Export Dataاختر

2. Locationری: اخ یتم تخزین الش من المجلد  حة الناتجة داخلھتر المجلد الذي س ، ولیكن ض

NetCDFtoRaster 

3. Name  شریحة الناتجة ولیكن سم لل بحیث یعبر االسم عن التاریخ  pr_11_8_1980: نعطي ا

 ثلھ الشریحة.الذي تم

4. Format نختار الصیغة :Tiff 

 Saveانقر  .5
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 .  Rasterالمؤقتة الناتجة إلى صیغة  ) تصدیر الشریحة13.1الشكل (
 

 الحالیة. ArcMapإلضافة الشریحة الناتجة إلى واجھة  yesنختار  Output Rasterفي نافذة 

 

 

 

 

 ArcMapالناتجة إلى واجھة  Raster) إضافة 14.1الشكل (
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ة من ملفات سلسلة زمنیة یومیة لسنة معیناستخالص حول ي نالثاعملي التمرین ال
NetCDF 

 

ت اقطاتقیم نتاج المطلوب :اس ب نموذج  2046للعام المتوقعة  الیومیة التس العالمي  المناخبحس
CNRM-CM5  لسیناریو االنبعاثات المتوسطةrcp 4.5    لمحطة الصویري في العراق. 

 نات المتاحة:البیا

 Long = 44.770541˚E     Lat= 33.25148˚Nیات المحطة ثإجدا .1

ات  .2 ف ل اتم ط اق ام  تس ع ل ة ل ی وم ود 2046ی وج ن م م د ة ض ل ج م -pr-CNRMال

CM5_rcp45_50km”  " 

م  Excelملف  .3 مجھز بالمعادالت الالزمة للتحویل بین نظام  (Convert to nlat nlon )باس

 .يالجدول RICCARیات اإلحداثیات الجغرافي و نظام إحداث
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بدایة البد من ت الدیكارتي  nlon, nlat المحطة من النظام الجغرافي إلى نظامإحداثیات  لیوحفي ال

 :المجھز بالمعادالت الالزمة  (Convert to nlat nlon )باستخدام ملف اإلكسل 

 

 
 كسل إل) إدخال اإلحداثیات الجغرافیة لمحطة الصویري إلى ملف ا1.2الشكل (

 

 والنتیجة ستكون كمایلي:

Nlon= 162  

 Nlat= 91 
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خدم األ ت  Multidimensionدوات الموجودة تحت أ Make NetCD Table Viewداة نس

Tools  اء جدول ة منإلنش تخلص عند موقعٍ  NetCDFملف  یحتوي البیانات المناخیة الیومیة المس

 معین. 

 

 .Arctoolboxضمن نافذة  Make NetCDF Table View) األداة 2.2الشكل (
 

 نختار: Make NetCDF Table Viewن نافذة م

من  2046الخاص بالعام  NetCDF ملفنختار :  Input netCDF Table Viewمن أجل  .1
 الیومیة. لتساقطاتملف ا

 

 Make NetCDF Tablrضمن نافذة    2046الیومیة الخاصة بسنة  التساقطات) اختیار ملف 3.2الشكل (
View 
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  Prمن القائمة المنسدلة وھو  متحولدد النح:  Variablesن أجل م .2

 

  Make NetCDF Table Viewة   المناخي ضمن نافذ متحول) اختیار ال4.2الشكل (
 

 Timeنختار من القائمة المنسدلة  : Row Dimensionsمن أجل  .3

 

 Make NetCDF Table Viewنافذة    المناخي ضمن متحول) اختیار ال5.2الشكل (
 

 . nlat  ثم  nlon أوال: نختار  Dimension values    من اجل .4

 

 Make NetCDF Table Viewة   ضمن نافذ yو x) اختیار البعدین 6.2الشكل (
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  Nlat =91و  Nlon  =162اثیات الموقع :دندخل قیم إج:  Valueمن أجل  .5

 

 Make NetCDF Table Viewالموقع ضمن نافذة    ت) إدخال إحداثیا2.7الشكل (
 

 okننقر  .6

 

 Make NetCDF Table View)  نافذة   8.2لشكل (ا
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 واحدتھا مم/الیوم 2046الیومیة للعام  قطاتالتساالنتیجة وھي جدول یبین استعراض  1`

 

-pr_MNA-44_CNRM-CERFACS“باسم ArcMapیظھر الجدول في قائمة المحتویات في 

CNRM-1”ار ت، من أجل استعراضھ ننقر بالیمین ونخOpen 

 

 

 الناتج. الیومیة تساقطات) استعراض جدول بیانات ال9.2الشكل (
 

یتم تولید جدوٍل للقیم في الموقع  تخدم في   NetCDFالحظ الدقة الزمنیة لملف  المطلوبس والتي تُس

عبارةٌ عن  التساقطاتیل المثال، بیانات بالمناخي المدروس. على س متحولتولید القیاسات الصحیحة لل

اقطاتناٍت یومیة، لذلك تمثل القیم في الجدول بیانات البیا بة  تس الیومیة مم/یوم. وكذلك األمر بالنس

 موسمیة، فوحدات القیاس تكون على شكل یوم/فصل/سنة.ناخیة الت الممتحواللل
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یومیة لسنوات متعددة من ملفات  ةاستخالص سلسلة زمنیالتمرین الثالث حول 
NetCDF خدام باستModel Builder  

العالمي  المناخبحسب نموذج  2100 - 1951الیومیة  للفترة  التساقطاتاستخالص قیم  المطلوب :
CNRM-CM5 ینا طة لس ویرة في العراق للفترة    rcp 4.5ریو االنبعاثات المتوس لمحطة الص

 2100-1951الممتدة بین 

 

 ) موقع محطة الصیرة في العراق.1.3ل (كالش
 

:ةالبیانات المتاح  

 Long = 44.770541˚E     Lat= 33.25148˚Nثیات المحطة إجدا .1

د  .2 ات  ”pr-CNRM-CM5_rcp45_50kmالمجل ذي یحتوي ملف ل ملف  NetCDF" ال ك

 الیومیة لسنة كاملة. التساقطاتیحتوي بیانات 

 :NetCDF Models.tbxوالموجود تحت األداة   Model_prه باسم النموذج الذي تم بناؤ -3
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 Editالنقر علیھ بالیمین ثم اختیار ب Model-Prنفتح النموذج 

 

 .ArcCatalogمن واجھة  بالتساقطات) فتح النموذج الخاص 2.3الشكل (
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 : Iterate Filesضمن النموذج نقرة مزدوجة على أیقونة  

 

 .Model_prضمن نافذة  Iterate Files) 3.3الشكل (
 

 :Iterate Filesمن نافذة 

اقطاتلل NetCDFالملف الذي یحتوي ملفات مكان  Folderنحدد من حقل  .1 خالل  تس

رة  ت ف د  2100 – 1951ال ل ج م ن ال م د ض واج ت و م -pr-CNRM“وھ

CM5_rcp45_50km” 

 Okثم ننقر  .2
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 .Iterate Filesضمن نافذة الیومیة  تاالتساقطیحوي بیانات ) تحدید المجلد الذي 4.3الشكل (
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 : Make NetCDF Table Viewن النموذج نقرة مزدوجة على أیقونة  ضم

 

 

 

 

 

 

 

 .Model_prضمن نافذة Make NetCDF Table Viewاستدعاء األداة  )5.3الشكل (
 

  Make NetCDF Table Viewافذة من ن

 pr طاتقالتسامن القائمة المنسدلة وھو  متحولنختار ال .1

  Row Dimensions = Timeنختار من القائمة المنسدلة  .2

  nlat= 91و   nlon = 162الصویرة ندخل قیم إحداثیات موقع  .3

 okننقر  .4
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 Make NetCDF Table View إدخال المعلومات الالزمة ضمن نافذة )6.3الشكل (
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 :Table to Table ضمن النموذج نقرة مزدوجة على أیقونة

 

 ..Model_prضمن نافذة  Table to Tableدعاء األداة است )7.3لشكل (ا
 

 

 ضمن نافذة 

نوات داخلھ ،ولیكن ملف نحدد المل .1 نة من الس یتم جمع الجداول الناتجة لكل س ف الذي س

 Suwayrah_pr_cnrm45_1951_2100باسم 

   Suwayrah %n%.dbfغة یدد أسماء الجداول الناتجة بالصنح .2
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 . Table to Tableإدخال البیانات الالزمة ضمن نافذة  )8.3لشكل (ا
 

 الجداول الخاصة بكل سنة من السنوات نشغل النموذج بشكل جزئي من أجل تولید

 
 .Model_prتشغیل مرحلي للنموذج  )9.3الشكل (
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  Completedإشارة  عالنافذة معند انتھاء الشغیل تظھر 

 

 ..Model_prلتشغیل المرحلي للنموذج انتھاء ا )10.3الشكل (
 

نة  150ملف ل  450فنجد فیھ    Suwayrah_pr_cnrm45_1951_2100نفتح المجلد  س
 (لكل سنة ثالثة ملفات) .

 

 جدول بیانات مطریة یومیة.150استعراض المجلد الناتج والذي یحوي  )11.3الشكل (
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اقطاأول ثالثة ملفات والتي تمثل جدول  خقوم بنسن ة  تالتس نة في الفترة المدروس الیومیة ألول س
 Suwayrah0 – Copy،وتأخذ الملفات المنسوخة بشكل تلقائي االسم  1951وھي سنة 

 
 نسخ أول جدول في المجلد. )12.3الشكل (

 
 الجدول المنسسوخ )13.3الشكل (
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 : سنة ،ضمن جدول واحد 150جدول تمثل  150جمیع تن أجل م Appendنقرة مزدوجة على 

 

 ..Model_prضمن نافذة  Appendاستدعاء األداة  )14.3الشكل (
 

 :  Appendضمن نافذة 

م جداول كل :  Target  Datasetمن أجل  .1 یتم ض نحدد الجدول الھدف الذي س
 )Suwayrah0 – Copyالسنوات إلیھ (

 Okننقر  .2

 

 . Appendنافذة البیانات الالزمة ضمن إدخال  )15.3لشكل (ا
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م قیم  Table to Excelنقرة مزدوجة على أیقونة  لذي یض ناتج ا جدول ال جل تحویل ال من أ
 Excelإلى صیغة  2100 – 1951 الیومیة للفترة الممتدة بین التساقطات
 

 

 ..Model_pr ضمن نافذة Table to Excelاستدعاء األداة  )16.3لشكل (ا
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 : Table to Excelمن نافذة ض

ل الناتج ، Output Excel Fileمن اجل  .1 م ملف اإلكس ار تخزین واس ل أن   ندخل مس یفض

م المنطقة، والمتحول المناخي م الملف كل من اس من اس یناریو  المناخونموذج  یتض العالمي ،وس

 ھا البیانات.یاالنبعاثات الغازیة، و كذلك الفترة الزمنیة التي تغط

  Okننقر  .2

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Table to Excelإدخال البیانات الالزمة ضمن نافذة  )17.3الشكل (
 

Suwayrah_pr_cnrm45_1951_2100.xls  
 اسم المنطقة 

 متحولال
المناخي 
 التساقطات

 المناخنموذج 
 العالمي

سیناریو االنبعاثات 
عاثات الغازیة: االنب

4.5المتوسطة   

 الفترة الزمنیة للبیانات
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 بأكملھ ثم قم بتشغیلھ.  نموذجاحفظ ال

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Model_prالنموذج  حفظ  )18.3الشكل (
 

 سیكون المخرج عبارة عن جدول بصیغة اكسل .

 ھائي لتشغیل النموذج.ن) المخرج ال19.3الشكل (
 



78 
 

ل ع دول اإلكس اتلى قیم یحتوي ج اقط ل ملف  التس أخوذة من ك ة  (مم/یوم) الم الیومی

NetCDF في الموقع المطلوب 

 

 الناتج.الیومیة  التساقطات) استعراض ملف بیانات 20.3لشكل (ا
 

خ مالحظة ھامة:  ي  150بما أنھ تم نس اس فالبد من  Suwayrah0 – Copy جدول إلى جدول أس
ل قیم  االنتباه إلى أن اقطاتھذا الجدول كان یحتوي باألص نة  التس نجد  1951الیومیة لس ، لذلك س

للفترة الممتدة  ف االكسل لذلك البد من حذف البیانات المكررة (البیاناتبیانات ھذه السنة مكررة في مل
 .1951دول نسخة واحدة للسنة ج) فیتبقى لدینا في ال31/12/1951و  1/1/1951بین 
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 ملفیومیة من   Rasterشریحة 365استنتاج حول  الرابعالتمرین العملي 
NetCDF بصیغة كملفّات مستقلة  وتصدیرھا ،واحد)*.tif (. 

حسب نموذج  2002عام لل التساقطاتلقیم مستقلة یومیة  Rasterشریحة 356المطلوب استنتاج 

CNRM-CM5 و االنبعاثات المتوسطة یلسینارrcp 4.5 ملفات  ،انطالقا منNetCDF  . 

 البیانات المتاحة:

 ) الذي یتضمن:ExtractMultipleTimeSlicesمجلد ( 

ة ب -1 ت( األداة) الخاص كریب لالس ة من ملف  فص رائح الزمنی ا  NetCDFالش مھ و اس
:NetCDF_Time_Slice_export . 

 واحد. NetCDFملففي  2002طریة یومیة للعام مبیانات ھطوالت  -2
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تعرض  من واجھة نس ونالحظ محتویات المجلد    ArcCatalog ض
 كیف یظھر السكریبت الخاص باستخراج الشرائح الزمنیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رائح.الخاص بفصل الش NetCDF_time_Slice_export) السكریبت 1.4لشكل (ا
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 ArcMapضمن واجھة  raster شریحةك NetCDF ملف عرض

ندوق األدوات من  .1  Make Netcdf Rasterمزدوجة على أداة  نقرة  Arc Toolboxص

Layer. 

ار ملف :   Input NetCDF Fileمن أجل  .2 اقطاتلل NetCDFنحدد مس الیومیة لعام  تس

2002  

 ).Prا المثال ذفي ھ التساقطاتدروس( مالمناخي ال متحولنحدد ال:  Variableمن أجل  .3

  Okننقر  .4

 .Make Netcdf Raster Layer األداة  نافذة )2.4الشكل (
 

، ستظھر  nlatو  nlonھي  Y-Dimensionو  X-Dimensionأن اإلحداثیات مالحظة: بما 

 الشریحة ضمن نظام اإلحداثیات الخاص ببیانات ریكار.
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ریحة  اقطاتتظھر لدینا ش ریحة مؤقتة 2002للعام  التس م  وھي ش التي تغطي  Pr_Layerباس
 في الشكل: النطاق العربي كما

 

 
 

 .2002الیومیة للعام  التساقطاتثل التي تم Raster) شریحة 3.4الشكل (
 

 :Pr_Layer الراستر شریحةفي خصائص  Band Dimensionتغییر 

 .propertiesنضغط بالزر الیمین على الشریحة ونختار  .1
 .time نختار من القائمة المنسدلة:  Band Dimension من أجل  .2
 Okننقر  .3

 

 
 كبعد ثالث. Time) تحدید الزمن 4.4الشكل (
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 :شریحة  365إلى  2002الیومیة لعام  التساقطاتلفصل شریحة  ریبتتنفیذ السك
 
 
 . NetCDF_time_slice_exportنفتح سكریبت Arc Catalogمن واجھة . 1

من نا. 2 ریحةنحدد  NetCDF_time_slice_exportذة فض رائح  NetCDF ش تخراج الش المراد اس

 الزمنیة منھا عبر الضغط على القائمة المنسدلة.

یتم تخزین المخرجات فیھ . : Output_Folderل من أج. 3 اء نختار المجلد الذي س ل أن نقوم بإنش یفّض

 العام المقصود. ى" مثالَ لیدل عل2002مجلد جدید للمخرجات ونسمیھ باسم "

4 .Ok 

 
 ئح.االسكریبت الخاص بفصل الشر ) تنفیذ5.4الشكل (
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من  تعراض المخر" 2002مجلد "نفتح ال   Catalogض رائح عددھا جات الس كل ش  365على ش
 .tifشریحة الحقتھا 

 
 )..tifشریحة بصیغة ( 365) استعرض مخرجات تنفیذ الكریبت وھي 6.4الشكل (

 
شرائح المستخسأیجب مالحظة أن  ) تدل على رقم الیوم ..…Band_1,Band_2,Band_3(  رجةماء ال

اری دالل على الت ت ة والتي من الممكن االس ة المیالدی ن ا من خالل الرابط: في الس دقیق لھ خ ال
tmlhr.https://nsidc.org/data/tools/doy_calenda  

 
ان  10قابل للتاریخ : ھو الم Band_100 مثال  نة 2002نیس ا بین الس . یجب االنتباه للفرق ایض

 الموقع). الكبیسة والعادیة (موّضح في نفس

. 
 .جدول بأرقم أیام السنة العادیة ) 7.4الشكل (

 

https://nsidc.org/data/tools/doy_calendar.html
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 المناخیة  RICCARحول اقتطاع بیانات  خامسالتمرین العملي ال

 على منطقة اھتمام معینة 
 

ة بدرجات  القتطاع البیانات المناخیة  Model Builder میم نموذج تصلوب : المط الخاص
یناریو  CNRM-CM5العالمي  المناخب نموذج بحس 2100 – 1951 فترةلالیومیة ل الحرارة لس

طة  ر ال rcp 4.5االنبعاثات المتوس ربیة، وذلك إنطالقاً من علمنطقة اھتمام تغطي جمھوریة مص
 .NetCDF اتملف

 تاحةالبیانات الم

 ”Input“موجودة ضمن المجلد  2100 – 1951بیانات الحرارة الیومیة للفترة 
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 Standardمن شریط األدوات    Model Builder فتح نافذةا

 

 .Model Builderفتح نافذة ) 1.5الشكل (
 

 ModelBuilderواجھة  إلى Make NetCDF Raster Layerدأ بسحب أداة با

 

 .Model Builderإلى نافذة  Make NetCDF Raster Layerخال األداة إد) 2.5الشكل (
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  Insert  <  Iterators < Filesاختر :  Insertمن قائمة 

 

 .Model Builderافذة نإلى  Iterate Filesإدخال األداة ) 3.5الشكل (
 

ف  Renameواختر  Fileأیقونة  انقر بالیمین على  یار ملفات باخت نموذجإللزام ال nc.،ثم أض

NetCDF  فقط.  

 
 Iterate Filesحصرا لألداة  NetCDFتحدید ملفات من نوع ) 4.5الشكل (
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واحد، في مجلد  NetCDFالبد من حفظ كل ملفات  نموذجأي خلل في عمل ال : لتجنبمالحظة

م المجل على ر مایمكنأن یكون اس ل بأقص ماء المجلدات األص   وبدون أي رموز          د بما فیھ أس

ماذج  ، .) -( فة أو ن ناخ المختل بارامترات الم ناخوتجنب خلط  ناریوھات  GCMs الم ی أو الس

RCPs. 

د ا دی ح ل ت ن أج ة م ی ل م ھ ع ل م داخ ت ی ذي س د ال ل ج م                                                                  Iterateل

  Insert < Create Variable   Folder>اختر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Iterate Filesالمجلد الذي سیتم ضمنھ  جھیزت) 5.5شكل (ال
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ار المتكرر من  Iterate Filesو  Folderبین    connectاختر ثم  ل االختی من أج

Folder .  

 

 .Iterate Filesربط المجلد مع األداة ) 6.5كل (شال
 

ة  ة على أیقون ذي تم حفظ مل واختر  Folderنقرة مزدوج اص ال د الخ ات المجل   NetCDF ف

 ”Input“   داخلھ

 

  Iterate Filesألداة   NetCDFإدخال المجلد الذي یحري ملفات ) 7.5الشكل (
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تتحول األیقونات في واجع طوة بناء إلى ملونة ما یدل على أن خ model builderة ھندئذ س

حیح. بینما أیقونة  كل ص  ونةوأیق Make NetCDF Raster Layerالنموذج الحالیة تمت بش
Output Raster Layer  الوان ألنھا لم تكتمل بعد. تبقى بدون 

 

 أصبحت جاھزة. Iterate Files جزئیة النموذج المتعلقة باألداة) 8.5الشكل (
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نویة للفترة  بعد تحدید المجلد الذي یحوي ملفات الحرارة نقرة بالیمین على ، 2100 -1951الس

 داخل المجلد. NetCDFملف  150جل قراءة من أ Runثم اختر  Iterate Filesأیقونة 

 

  Iterate Filesتشغیل األداة ) 9.5الشكل (
 :Make NetCDF Raster Layerقرة مزدوجة على أیقونة ن

 

  Make NetCDF Raster Layerى أیقونة نقرة مزدوجة عل) 10.5الشكل ( 
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 نتبع الخطوات التالیة: Make NetCDF Raster Layerمن نافذة 

 موجود ضمن المجلد. NetCDFنختار أول ملف : Input netCDF Fileجل من أ .1

 Make NetCDF Raster Layer  ضمن نافذة NetCDFإدخال أول ملف ) 11.5الشكل (

 

 tasنختار المتحول المناخي المطلوب من القائمة المنسدلة وھو  : Variableمن أجل  .2

 Make NetCDF Raster Layer إدخال المتحول المناخي ضمن نافذة) 12.5الشكل (
 

 lon: نختار من القائمة المنسدلة  X Dimensionمن أجل   .3

 Make NetCDF Raster Layer افذةنضمن  xإدخال البعد ) 13.5الشكل (
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 lat:نختار من القائمة المنسدلة  Y Dimensionمن أجل  .4

 

 Make NetCDF Raster Layer ضمن نافذة yإدخال البعد ) 14.5الشكل (
 

 : نترك اسم الشریحة الناتجة بدون تغییر   Output Raster Layerمن أجل  .5

 . Timeالمنسدلة  ةائمالق: نختار من  Band Dimensionمن أجل  .6

 

 Make NetCDF Raster Layer ضمن نافذة Timeد إدخال البع) 15.5الشكل (
 

 Okننقر  .7
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أصبحت ملونة  Make NetCDF Raster Layerب وبذلك نالحظ ان جزئیة النموذج المتعلقة 

مما یدل على انھا جاھزة للتشغیل.

 

 زةجاھ Make NetCDF Raster Layer الجزئیة) 16.5الشكل (

بد من اخو غیل ال   Makeة داواأل File.ncللربط بین   connectار األداة یتلكن قبل التش
NetCDF Raster Layer  

 

 Make NetCDF Raster Layerمع تعلیمة  NetCDFربط المجلد الذي یحوي ملفات ) 17.5الشكل (
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موجودة  File.ncلنتأكد أن  Make NetCDF Raster Layerثم ننقر مرة أخرى على أیقونة 
 . Input NetCDF Fileضمن الحقل 

 

 Make NetCDF Raster Layer معلومات نافذةالتحقق من ) 18.5الشكل (
 

 Make NetCDF Rasterالمدخلة إلى نافذة ) یوضح الشكل النھائي للمعلومات  .519(والشكل 
Layer . 

 

 Make NetCDF Raster Layer نافذة المعلومات المدخلة إلى) 19.5الشكل (
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كل وي األزرق على ان ملفات  یدل الش كل   NetCDFالبیض وف تتداخل مع تلك في الش س

تغناء عن الملف ال .File.ncالبیضوي األخضر للملف  بیضوي األزرق ،بكل األحوال یمكن االس

 .  Deleteبعمل 

 

 تم إدخالھ. NetCDFملف  حذف الشكل البیضوي األزرق الذي یحوي أول) 20.5الشكل (

 Runثم   Validate Entire Modelنعمل 

  للتأكد من أن كل شيء یسیر على مایرام. 

 

 تشغیل مرحلي للنموذج) 21.5الشكل (
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افة  التي نتجت من ملفات  Rasters رائح النقطیةالشمن أجل قص  Clipالخطوة األخیرة: إض
NetCDF . 

 مسارالموجودة في ال Clipاألداة   Model Builderأضف إلى واجھة 
  Tools < Raster < Raster Processing . 

 

 إلى نافذة النموذج Clipإدخال األداة ) 22.5الشكل (
  Clipلتعلیمة ) إلى اtas_layerالبیضوي األخضر (یبدأ من الشكل    Connectثم اختر 

 

 Clip و األداة Make NetCDF Raster Layerة الربط بین الشرائح الناتجة عن أدا) 23.5ل (كالش
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 :  Clipنقرة مزدوجة على أیقونة 

 

 Clipفتح نافذة األداة ) 24.5الشكل (
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 :Clipنافذة  ضمن

حة  Output Extentمن أجل  ری ثل منط Shapefile: اختر ش مامالتي تم  يوھ قة االھت

Egypt_Box   

خصیصا لحفظ  ي تم إنشاؤهذال outputالمجلد : اختر Output Raster Datasetمن أجل 

یتم اقتطاعھا. رائح التي س ما (  الش ) ھذه الطریقة %Egypt_%Nameوأعط للملف الناتج اس

ماء ملفات  ماء متوافقة مع أس مح بإعطاء الملفات الناتجة أس وف تس میة س  NetCDFفي التس

ف یھ  فات إ(وعل ماء مل یة في المجلد یج NetCDFن أس ل حرفا مثال  13ب أال تتجاوز األص

tas_2000  ،tas_2001 .. المناخي والتاریخ متحول.الخ، بحیث یبین االسم 

 Clipلمعلومات الالزمة إلى نافذة إدخال ا) 25.5الشكل (
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رة على واجھة  غط بالزر ال ArcMapمن أجل إظھار مخرجات النموذج مباش مین على یاض

 ) Add to display) وأختر (%Egypt%Nameالُمخرج(

 
 إلى قائمة اإلظھار.Clipإضافة ناتج العملیة ) 26.5الشكل (

 

  Clip_Models.tbxوذلك ضمن أداة  Clipبعد االنتھاء من تصمیمھ باسم  نموذجنحفظ ال

 

 حفظ النموذج الذي تم تصمیمھ.) 27.5الشكل (
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 Run> Run Entire Modelمن خالل  موذجنل الیشغت

 
 تشغیل النموذج) 28.5الشكل (

 

  NetCDFالباندات، حیث یمثل كّل باند ملف ة متعدد Rasterشریحة  150 المخرج عبارةٌ عن

   (مصر)ومقتطع على منطقة الدراسة 

 

 الشرائح الناتجة عن االقتطاع) 29.5الشكل (
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ائص كل نطاق بالنقر بالعیمكن  ریحةزر األیمن على رض خص المخرج، وإختیار  raster ش

 "خصائص" . 

 

 ناتجة عن النموذج.النطاقات، الخصائص الشرائح المتعددة ) 30.5الشكل (
 

  ArcCatalogما یمكن إستعراض خصائص كل باند زمني عن طریق 

 

 
 ن كل شریحة ناتجة.مالیومیة ض بانداتال) 31.5الشكل (
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 RICCARلبیانات ) Resample(  رفع الدقة المكانیةول ح سادسلعملي الالتمرین ا
 المناخیة .

 

اقطالبیانات المطلوب رفع الدقة المكانیة  ب نموذج  2019الیومیة لعام  تالتس العالمي  المناخبحس
CNRM-CM5  سیناریو االنبعاثات المتوسطة كم ،وذلك  25*25كم إلى  50*50 ، من rcp 4.5ل

 . مصر العربیةتغطي جمھوریة  اھتماممنطقة ل

 

 
 

 التمرین العملي. ق) منطقة تطبی1.6الشكل (
 لبیانات المتاحة:ا

 الموجود ضمن الملحقات. NetCDF_time_slice_exportسكریبت  .1
 " والذي یحوي:Resample_Excerciseمجلد " .2

x  منطقة االھتمامحدود. 
x  ملفNetCDF 2019عام الیومیة ل لتساقطاتیحوي بیانات ا. 

 في الملحقات. Resample لیمة لتنفیذ تع نموذج .3

 )Resample_Exercise(البیانات موجودة ضمن مجلد باسم 
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 :ArcMapئة إلى بی NetCDFاستیراد ملف 

دوق األدوات .1 ن  ArcToolbpx :Multidimension tools<Make NetCDFمن ص
Raster Layer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Make NetCDF Raster Layer) األداة 2.6( الشكل
 
ار ملف :  Input NetCDF Fileمن أجل  .2 ار مس د  NetCDFنخت من مجل الموجود ض

Resample_Exercise 
 
 ).Pr: التساقطاتالمناخي المدروس ( معدل  متحولندخل ال: Variableمن أجل  .3

 
 .lonنختار : X Dimensionمن أجل  .4

 
 latنختار : Y Dimensionمن أجل  .5

 
 Okننقر  .6
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 . Make NetCDF Raster Layerلومات الالزمة ضمن نافذة  ) إدخال المع3.6الشكل (
 

 شریحة مؤقتة.وھي  ،ArcMapضمن واجھة  Pr_Layerباسم    Raster شریحةتظھر 

 

 
 .  NetCDFمن ملف  قتة المستنتجةؤالم Raster) شریحة 4.6الشكل (
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 pr_Layerالشریحة في خصائص   Band Dimensionتغییر 

 .Propertiesونختار الشریحة النقطیة  لفأرة علىننقر بالزر الیمین ل -1

 Timeونختار  Band Dimensionننقر على القائمة المنسدلة من  NetCDFضمن نافذة  -2

3- Ok 

 
 .لمؤقتةا Rasterلشریحة كبعد ثالث  Timeحدید الزمن ت)5.6الشكل (

 
 

 ل التعامل معھامثالً لكي یسھ tif.بصیغة  التساقطاتتصدیر الشرائح الیومیة لمعدالت 

 لھذه الغایة( موجود في الملحقات) NetCDF_time_slice_exportنستخدم سكریبت 

 تبنفتح السكرینقرة مزدوجة و  ArcCatalogمن واجھة  -1

2- Input_NetCDF_Layer  : تر المؤقتة  لذي ھو عبارة عنالُمدخل انختار ریحة الراس الش

Pr_Layer المحتویات قائمةفي  الموجودة 

3- Output Folder :ولیكن " نحدد مجلد اإلخراجDaily_pr" 
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 Ok ننقر  -4

 
 

 .لشرائحتشغیل السكریبت الخاص بفصل ا) 6.6الشكل (
 

 
 

 السكریبت.قطة اثناء تشغیل ل) 7.6الشكل (
 
 

 معالج الحاسب. إمكانیات ، وھذا یعتمد علىأن تستغرق ھذه العملیة وقتا  مالحظة : یمكن
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 كل ملف یعبر عن یوم في السنة. tif.ملف بالحقة  365عد اإلنتھاء من العملیة ینتج لدینا ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بعد فصلھا 2019الیومیة للعام  تساقطاتال Rastersشرائح ) 8.6ل (الشك
 

 

رائح الیومیة لمعدل  Resampleرفع الدقة المكانیة  اقطاتللش  من خالل تنفیذ خطوتین األولى، التس
 :Resampleعملیة  والثانیة، منطقة االھتمامقص الشرائح الُمستخرجة على حدود 



109 
 

 
رائح م یاً ولكي نقوم بالعملیة على ش ریحة) ولتوفیر الوقت والجھد  365تعددة (افتراض  نموذجعمل نش

 (موجود مع الملحقات) یتضمن العملیتین معاً، model builderبسیط باستخدام 
 

  ، نقف على ایقونة النموذج   ArcCatalogضمن واجھة 
 

 .وذجنمنافذة ال تفتحل Editونختار  Resample نموذجننقر بالزر الیمین للفأرة على ال .1

 

 .Resampleفتح النموذج  )9.6الشكل (
ة على األننقر نقرة مزدو .2 ة ج د  Outputیقون ار المجل ات "  daily_pr"إلختی ذي یحوي ملف ال

 tif.سابقة والتي الحقتھا المستخرجة في العملیة ال الراستر

 
 ) إدخال مجلد الشرائح الیومیة لیعمل النموذج علیھا.10.6الشكل (
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یكون ض، Extract by maskة نأیقو ىنقرة ُمزدوجة عل .3 طرمن والمدخل الوحید س  س
Input raster or feature mask data  حیث ندخلArea_of_Interest.shp 

 .Ok، ثم ننقر   Resample_ Exerciseالموجود ضمن مجلد 
 

 
 Extract by mask) تنفیذ التعلیمة 11.6لشكل (ا

 

  Resample أیقونة نقرة مزدوجة على 

 

 صمن النموذج. Resample) استدعاء األداة 12.6شكل (ال
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 Resampleفتفتح نافذة تعلیمة 

 
 

 . Resample) إدخال المعلومات الالزمة اضمن ألداة 13.6الشكل (
 

 Resampleیمة نافذة تعل 

، وذلك ندخل مسار المجلد الذي سیحتوي المخرجات :  Output Raster Dataset من أجل  .1
 فتراضي. ا المسار ثم عمل لصق لھ مكان المسار االخ ھذسمن خالل ن

 
 . Resample) إدخال مسار المجلد الذي سیحتوي نتائج عمل األداة 14.6لشكل (ا
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رة نكتب ( ار مباش م المس كل ، )\بعد اس م الملفات الناتجة على الش ثم نكتب  %Name%ثم نكتب اس
ة   لالحق م  CR.tif_ا كون االس ی ك  ذل ما، وب ل ئي ا ا نھ ل "ل حق ل ذا ا من ھ توب ض  ك

D:\VA_Training\TrainingMannual\Resample_Exercise\output\%Na
me%_CR.tif   

 
 . Resample) تحدید أسماء الملفات الناتجة عن األداة 15.6الشكل (

 
لفنا  المكانیة الدقة،نحدد قیمة  Output Cell Size من أجل .2 درجة  0.22الجدیدة وھي كما أس

 كم مربع. 25تعادل  يوالت

 
 الدقة المكانیة الجدیدة .) تحدید 16.6الشكل (

 

نختار  Resampleتتوفر أربع خیارات لطرق تطبیق  Resampling Technique ن أجلم .3
 . CUBICمنھا طریقة 

 
 .Resample) اختیار الطریقة اإلحصائیة لتنفیذ 17.6كل (الش

 

 Okننقر  .4
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 .Resample نافذةالالزمة إلى  تإدخال المعلوما) 18.6الشكل (

 
 

 وذج بعد أن أصبح جاھزاتشغیل النم

 
 

 . Resample) تشغیل النموذج 19.6الشكل (
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 مخرجات النموذج :  
كم مربع، تبدو  25وذات دقة مكانیة تبلغ ھتمام منطقة االشریحة ُمقتطعة على حدود  365ھو 

 كما في الشكل:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resampleت الناتجة عن األداةد أسماء الملفای) تحد20.6الشكل (

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 على منطقة اھتمام. Resample) أمثلة عن نتائج عمل 21.6الشكل (
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لشھریة او السنویة ...الخ كیفیة استنتاج المعدالت احول بع ساالعملي التمرین ال
 للبیانات المناخیة

 

تنتاج ھ المطلوب اس ط درجات الحرارة لش ریحة متوس ب نموذج  2035آذار لعام  رش  المناخحس
سیناریو االنبعاثات المتوسطة  CNRM-CM5العالمي  للمجال العربي، وذلك إنطالقاً من  rcp 4.5ل

 tif.البیانات الیومیة شھر آذار والمتمثلة بلمفات 

 البیانات الُمتاحة:

 : ensample_exerciseمجلد ضمن 

رائح  .1 ھر آذار حلدرجات ال Rastersش یغة 2035للعام رارة الیومیة الیومیة لش من  .tif  بص ض
كما في  Time Sliceوھي أصال شرائح الحصول علیھا من خالل عمل , mar_dailyمجلدا ال

 التمرین الثالث

 

ة أم عادیة ، ویمكن أن یتم ذلك من خالل االخطوة األولى ھي التأكد من أن ال نة المطلوبة كبیس عدید لس
 years.php-365.de/leap-https://kalenderمن المواقع نذكر ھنا مثاال عنھا 

ة  ن د ان س أك ت م ال ث ت ی ادی 2035ح ة ع ن ي س ع ھ وق م ن ال ي وم ال ت ال ة ، وب
mlps://nsidc.org/data/tools/doy_calendar.httht 

  Band60إلى  Band 30 المجال بین تحدید أرقام الباندات التي تغطي شھر آذار وھي تم

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kalender-365.de/leap-years.php
https://nsidc.org/data/tools/doy_calendar.html
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ندوق األدوات الموجودة على الموجودة تحت Cell Statisticsنفتح أداة  .1 أدوات التحلیل  من ص
جموع أو وق األدوات، حیث یمكننا من خاللھا حساب المد" في صنSpatial Analystالمكاني "

ط  ائیة لعدٍد من ملفات "المتوس ار: rasterوغیره من البیانات اإلحص  Spatial"، وفق المس
Analyst Tools>Local>Cell Statistics 

 
 .ArcToolboxجھة ضمن وا Cell Statistics) األداة 1.7الشكل (
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  Mar_dailyنضیف الملفات من مجلد : Input Raster or Constant Values من أجل .2

 
 . شرائح الحرارة الیومیة لشھر آذار  ) إدخال2.7الشكل (

 ستظھر ضمن النافذة بالشكل التالي  Addملف وعمل  30عد اختیار ب

 .Cell Statistics نافذةالشرائح الیومیة لشھر اذار ضمن ) إضافة 3.7الشكل (
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ل  .3 د  : Output Rasterمن أج مجل ل من ا كن ض ی ل مخرج و ل خزین ا ت ان  مك دد  نح

ensample_Exrcise ي ل ط ع مٍ ون رج اس خ م ن  ل ك ی ة ول   : ذو دالل
mar_tasmean_cnrm45_2035.tif  ط درجات الحرارة للنطاق العربي والذي یمثل متوس

 .2035في شھر آذار من عام 

 
 دید مكان تخزین واسم شریحة المعدل الناتجة.) تح4.7الشكل (

 

لتي تمثل القیمة اإلحصائیة وا MEAN المنسدلةمن القائمة  نختار :Overlay Statisticأجل  نم-4
 لمتوسط درجات الحرارة للشرائح الُمختارة.

 
 .لحساب شریحة المعدل Mean)اختیار الطریقة اإلحصائیة 5.7الشكل (

 

 Ignore NoData in calculationنفعّل خیار  -5

 OKنضغط  -6
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 .Cell Statisticsنافذة األداة  )6.7الشكل (
م س ریحة باس طة  mar_tasmean_cnrm45_2035.tifیكون الُمنتج ش تحمل القیم المتوس

 لدرجات الحرارة في شھر آذار.

 

 .2035) شریحة معدل درجات الحرارة لشھر آذار 7.7الشكل (
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لبیانات ) لInterpolation( حول إجراء عملیة اإلستقراء ثامنالتمرین العملي ال
  Bias Correctionفي المناطق الساحلیة نتیجة المناخیة المفقودة 

تقراء بیانات   ھر آذارعام المطلوب اس ب نموذج  2035الحرارة المفقودة لش العالمي  المناخبحس
CNRM-CM5  طة یناریو االنبعاثات المتوس م تغطي ُجزءاً من الخلیج لمنطقة اھتما rcp 4.5لس

ً بالعر ً  من شریحة تمثل متوسط درجاي، وذلك إنطالقا  .ت الحرارة لشھر آذار محسوبة ُمسبقا

 

 ) منطقة تطبیق عملیة االستقراء.1.8الشكل (
 البیانات الُمتاحة:

 والذي یضم: Interpolation_excerciseمجلد  

x  حدود منطقة اإلھتمامClip_feature.shp. 
x  ملفmar_tasmean_cnrm45_2035.tif  ات و ط درج ل متوس ذي یمث ال

 .2035ام الحرارة لشھر آذار ع
 

 



121 
 

 :ArcMapاستیراد الملف إلى بیئة 

  .إلضافة شریحة درجات الحرارة وشریحة اإلقتطاع نضغط 

 
 .2035) شریحة معدل درجات الحرارة لشھر آذار 8.1الشكل (

 

 ة.المفقودالحراریة  بیاناتھاقراء استتي سیتم لالساحلیة ا المناطقتكبیر على 

 
 ) المناطق الساحلیة التي سیتم استقراء بیاناتھا المفقودة2.8الشكل (
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 وإضافة شریط األدوات الخاص بھ. Geostatistical Analystیل إمتداد تفع
 Extensionsنختار  Customizeمن قائمة  .1
  Geostatistical Analystنقوم بتفعیل خیار  .2
3. Close 

 
 .Extensionضمن نافذة  Geostatistical Analystل االمتداد ) تفعی3.8ل (الشك

 

 Geostatistical Analystإظھار شریط أدوات 
 نضغط بالزر الیمین للفأرة في األعلى. -1
 .Geostatistical Analystنختار إظھار شریط األدوات  -2
 الشكل أعاله. یبدو الشریط كما في -3

 
 .ArcMapضمن واجھة  Geostatistical Analystوات یط األد) إظھار شر4.8الشكل (
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 :interpolationاجراء عملیة 

 Geostatisticalفي شریط األدوات ونختار  Geostatistical Analystنضغط على قائمة  -1
Wizard 

 IDW: Inverse Distance Wightingوھي في المثال  Interpolationنختار طریقة الـ  -2

 یحة الممثلة لمتوسط درجات الحرارة لشھر آذاررنختار الش -3

4- Finish. 

 
 .Interpolation) خطوات إجراء عملیة 5.8الشكل (
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 تظھر الشریحة الُمستقرأة كما في الشكل:

 
 ) الشریحة الناتجة عن االستقراء.6.8الشكل (

ریحة مؤقتة محفوظة علو ب وال یمكن العمل علیھا، لذلك ىھي ش ینبغي تحویل منتج  ذاكرة الحاس
 ." GA Layer to Grid" باستخدام أداة " raster" إلى صیغة "interpolationاإلستقراء "

ریحة " GA Layer to Gridأداة "  لتفعیل غط بالزر الیمین على ش  Tableالناتجة في  IDWإض
of Contents ثم ،Data>Export to Raster. 

 
 .Rasterى لناتجة إل) تصدیر الشریحة ا7.8الشكل (
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 كما في الشكل: فتظھر GA Layer to Gridاألداة  Export to Rasterحیث تمثل 

  IDWنختار شریحة  .1
 Ga_Mar_2035.tifمجلد اإلخراج، ونسمي الشریحة نختار  .2

3. OK 

 . GA Layer to Gridة ذ) إدخال المعلومات الالزمة ضمن ناف8.8الشكل (
 

یحة على منطقة اإلھتمام:اقتطاع الشر  
ن  .1 اع: م ط ت ح أداة اإلق ت ف دوق األدوات ن ن  Spatial Analystص

Tools>Extraction>Extract by mask 
 . Ga_Mar_2035.tifنحدد الشریحة  : Input Rasterمن أجل  .2
 .clip featureاإلقتطاع  ةنحدد شریح: Input raster or feature mask dataمن أجل  .3
ل  .4 دد مجل: Output rasterمن أج مد نح ة ولتكن  اإلخراج واس ة مع الالحق ریح الش

aoi_mar_2035.tif 
5. Ok 

 

 .معلى منطقة االھتما ملیة االقتطاع) خطوات إجراء ع9.8الشكل (
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 یظھر المخرج الُمقتطع على منطقة اإلھتمام كما في الشكل:

 
 .ریحة الناتجة عن االقتطاعشال) 10.8الشكل (
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ت المناخیة خالل فترة معینة متحوالي تقدیر التغیر فحول  تاسعین العملي الالتمر
 بالمقارنة مع فترة مرجعیة .

 
 

 

اب التغیر المتوقع في اقطاتالُمعدل  المطلوب حس -2081لفترة نھایة القرن(  تس
اقطاتمع معدل بالمقارنة ) 2100 ب 2005-1986رجعیة ( مللفترة ال التس ) حس
یناریو االنبعاثات الم CNRM-CM5مي العال المناخنموذج  طة لس  rcp 4.5توس

 للمجال العربي 

 

 البیانات الُمتاحة:

 والذي یحوي: compare exerciseمجلد 

 2005-1985في الفترة المرجعیة  التساقطاتعدل یمثل م   pr_refشریحة  .1
  2100-2081نھایة القرن في الفترة المستقبلیة  التساقطاتتمثل معدل  pr_45_81-00شریحة  .2
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 ArcMapیحتین إلى واجھة الشر نقوم بإضافة 
 فتظھر كما في الشكل:

 
 نھما.التغیر بیقیمة إضافة الشریحتین اللتین سیتم حساب  )1.9الشكل (

 

 مسارلنفتح األداة من صندوق األدوات وفق ا .1
Spatial Analyst Tools>Map Algebra>Raster Calculator 

 
 

 .ArcMapضمن نافذة  Raster Calculator)األداة 2.9الشكل (
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  Raster Calculatorضمن نافذة 
اقطات في فترة انقوم بكتابة المعادلة التي تعبر عن الفرق بین معدل  .2 ھایة القرن والفترة ن التس

 لمرجعیة: ا

"pr_45_81-00"-"Pr_ref" 

ریحة معدل نقرة مزد اقطاتوجة على ش " فتنزل  pr_45_81-00خالل فترة نھایة القرن " التس
 الخاصة بكتابة المعادالت إلى النافذة السفلیة

 

 .raster calculator) إلى نافذة pr_45_81_100إدخال الشریحة األولى ( )3.9الشكل (
 

من مجموعة االزرار فتنزل إ-( Subtractر زثم نقرة واحدة على  ارة الطرح () ض ) إلى -ش
 نافذة المعادالت.

 
 .raster calculatorإلى نافذة  عملیة الطرحإدخال  )4.9الشكل (
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ریحة معدل  اقطاتنقرة مزدوجة على ش " فتنزل إلى النافذة  pr_refخالل الفترة المرجعیة " التس
 اصة بكتابة المعادالتالسفلیة الخ

 
 .raster calculator) إلى نافذة pr_ref)إدخال الشریحة الثانیة  (5.9الشكل (

 

 Pr_End-Ref: ختار مجلد اإلخراج واسم المخرج بحیث یدل على المنتج، مثالً ن .3
4. Ok 

 

 

 
 .raster calculator) نافذة 6.9الشكل (
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خالل فترة نھایة القرن  التساقطات تطرأ على معدالتالتغیرات المتوقع ان تحوي الشریحة الناتجة قیم 
اقطاتمع الفترة المرجعیة حیث یالحظ أن قیم  بالمقارنة واحل  التس من المتوقع ان تتناقص على س

 في الصومال وعمان على سبیل المثال. التساقطات بینما یتوقع زیادة في المغرب العربي مثال

 

لقرن بالمقارنة خالل فترة نھایة ا التساقطاتر المتوقع على یعن التغ تعبر  Raster) الشریحة الناتجة 7.9الشكل (
 مع الفترة المرجعیة.
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